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Datum 
2019-10-24 

 

Instans 
Förskolenämnden 

 
 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 
Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, i lokal Borgstena, torsdagen den 
24 oktober 2019 kl. 15:00. Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation 
mellan 15:00-16:45 följt av nämndsammanträdet som startar 17:00. 

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess). 
 
Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 
Förvaltningschef 

 

 

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

 
Partigruppmöten för politisk beredning  
Mitt-S-samverkan träffas tisdagen den 22 oktober kl. 17.00 i sammanträdeslokal 
Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Andreas 
Ekström, tel. 0737-342736.  
 
Moderaterna och Kristdemokraterna träffas måndagen den 21 oktober kl. 17.00 
i sammanträdeslokal Lugnet, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 
förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95.  
 
Sverigedemokraterna träffas söndag den 20 oktober. 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.  Upphandling utbildning barnskötare - Tilldelningsbeslut 
Dnr 2019-00181 1.1.3.25 

Bifogas till 
nämnden senare 

4.  Allmänhetens frågestund  

5.  Delegation till förvaltningschef 
Dnr 2019-00178 1.2.3.1 

 

6.  Uppdrag till förvaltningschef avseende tilldelning i upphandling 
Dnr 2019-00200 1.1.3.0 

 

7.  Tilläggsbelopp för 6-åringar i förskola samt skolbarn i dygnet-runt 
Dnr 2019-00134 3.5.2.0 

 

8.  Månadsrapport september 2019 
Dnr 2019-00160 1.1.4.2 

 

9.  Ersättning vid deltagande vid integrationsdagen den 5 november 
2019 
Dnr 2019-00173 1.1.1.3 

 

10.  Ersättning vid deltagande i konferens: Barnrätt i praktiken 20 
november  
Dnr 2019-00182 1.1.3.0 

 

11.  Initiativärende - Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden gällande 
Lokalresursplan för 2020-2022 
Dnr 2019-00176 1.2.4.2 

 

12.  Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 
Dnr 2019-00169 1.1.3.1 

 

13.  Kontaktpolitikeruppdrag Förskolenämnden mandatperioden 
2019-2022 
Dnr 2019-00010 1.1.3.0 

 

14.  Användning av buffert 2019 
Dnr 2019-00093 1.1.3.0 

 

15.  Språk på finskspråkig förskola 
Dnr 2019-00183 3.5.2.0 
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Ärende  

16.  Återrapportering från medborgardialog på Tallbacken 10 oktober 
2019 
Dnr 2019-00191 1.1.3.1 

 

17.  Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019-2021 
Dnr 2019-00195 1.1.3.0 

 

18.  Anmälningsärenden 
Dnr 2019-00011 1.1.3.0 

 

19.  Delegationsbeslut 
Dnr 2019-00012 1.1.3.0 

 

20.  Rapportering från kontaktpolitiker 
Dnr 2017-00199 000 

 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Delegation till förvaltningschef 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att ge förvaltningschef delegation att fatta 

tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande avseende upphandling upptill 25 

prisbasbelopp.   

Delegationen skrivs in i Förskolenämndens delegationsförteckning.                      

Ärendet i sin helhet 

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. 

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras 

inte av att beslutanderätten delegeras. 

Kommunallagen 6 kap. 37-38 §§ anger att en nämnd har rätt att åt presidiet, ett 

utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd 

att besluta vilket anges i Kommunallagen 7 kap. 5-8 §§. Nämnden kan när som 

helst återkalla en delegation, men kan inte ändra ett beslut som redan är fattat 

av en delegat. Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till 

Förskolenämnden vid nästkommande sammanträde.               

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Uppdrag till förvaltningschef avseende tilldelning i 
upphandling 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden ger förvaltningschef i uppdrag att besluta om tilldelning i 
upphandling Digitala böcker Förskolan.  

Förvaltningschef ges i uppdrag att underteckna avtal samt avtalsförlängning och 
eventuella tilläggsavtal under avtalsperioden. 

Beslutet anmäls till Förskolenämnden vid nästkommande sammanträde.                

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Förskoleförvaltningen har ansökt och kommer beviljas ett statsbidrag för bättre 
språkutveckling och har för avsikt att med stöd av Koncerninköp göra en 
upphandling av en kommunlicens för att alla barn på förskolan ska få tillgång 
till digitala bilderböcker. 

Kostnaden kommer att överstiga den summa förvaltningschef har i sin 
delegation. Nämnden behöver därför besluta om en tillfällig delegation för 
denna upphandling.  

Upphandlingen kommer inte att belasta Förskolenämndens budget eftersom 
den kommer att finansieras med statsbidrag avsett för detta ändamål.                              

Beslutet expedieras till 
1. Koncerninköp 
 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 
Förvaltningschef 
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Tilläggsbelopp för 6-åringar i förskola samt skolbarn i 
dygnet-runt 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att Grundskolenämnden debiteras faktisk kostnad 
för 6-åringar och fritidshemselever i behov av särskilt stöd som är inskrivna i 
verksamhet hos Förskoleförvaltningen.         

Ärendet i sin helhet 
Grundskoleförvaltningen köper platser av Förskoleförvaltningen för elever som 
har behov av dygnet runt förskola. Av dessa finns det elever som är i behov av 
särskilt stöd och som Förskoleförvaltningen idag bekostar tilläggsbelopp för. 
Detta för att tillgodose elevernas behov och säkerställa deras vistelse på dygnet 
runt förskolan.   
 
Det finns även 6-åringar i behov av särskilt stöd som har uppskjuten skolplikt, 
vilket innebär ett extra år i förskolan. Förskoleförvaltningen bekostar 
tilläggsbelopp även för dem.           

Beslutsunderlag 
1. Uträkning – Tilläggsbelopp 6 åringar i förskola och skolbarn i dygnet-

runt 

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 8 oktober 2019 

Beslutet expedieras till 
1. Grundskolenämnden 
 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 
Förvaltningschef 

 



Tilläggsbelopp för elever på dygnet runt förskola tillhörande grundskolan 

Kostnad 2019: 

Milstensgården: Barn född 2010. 100% av 50t. Summa: 391 875 kr 

Kostnad 2019 

Nattviolen: Barn född 2008. Behov 50% av 30 t . Summa: 53 440 kr 

Nattviolen: Barn född 2010. Behov 50% av 39t. Summa 69 470 kr 

Nattviolen: Barn född 2007. Behov 30% . Summa 47 125 kr 

Summa: 170 035  

Summa faktiskt belopp för behov 2019 

561 910 kr 

 

 



Tilläggsbelopp för 6-åringar i förskolan 2019 

 

A. 3 barn inkluderade i ordinarie verksamhet 

Herrgårdslekens förskola, Viskafors 

Södergårdens förskola, Trandared 
Ljungagårdens förskola, Fristad 

 

3 stödtjänster Månadslön 24 000 kr 

PO-pålägg 39,82% 

 

24000 x 39,82% x 12 månader = 402 682 kr per årsarbetare 

3 x 402 682 = 1 208 046 kr 

Summa 2019: 1 208 046 kr/år 

 

B. Skogsängen Mini 

1 barn i specialförskola 

Summa 2019: 678 636/år 

 

C. Totalsumma. 1 886 682 kr/år 
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Månadsrapport september 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna Månadsrapport september 2019.          

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden redovisar ett resultat på -3 252 tkr i förhållande till periodens 
budget. Prognosen för helåret är - 2 500. 

Utifrån det ekonomiska läget måste Förskolenämnden besluta om en 
åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. 
Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag på ett flertal åtgärder för att nå en 
ekonomi i balans 2019 men även inför 2020. Nivån på kost- och 
lokalvårdsverksamheten, avseende likvärdighet och en bemanning enligt behov 
för varje enhet, ses över tillsammans med Grundskoleförvaltningen. Detta då 
Förskoleförvaltningen köper kostverksamheten från Grundskoleförvaltningen. 
Åtgärder planeras utföras från och med hösten 2019, men kommer inte under 
innevarande år ge den effekt som krävs för att nå en budget i balans utan måste 
fortsätta under 2020. Under året har Förskoleförvaltningen vakanthållit två 
tjänster inom administration och minskat nivån på biträdande rektorer med 
motsvarande 2 000 tkr.               

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport september 2019, Förskolenämnden                                

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 8 oktober 2019. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 
Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Månadsrapport september 2019 

Förskolenämnden 
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1  Inledning 

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

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

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

Rektor tillsammans med sina medarbetare har tagit fram en ny verksamhetsplan för läsåret 2019-2020. 
Verksamhetsplanen har fastställts av verksamhetschef. Planen fokuserar på det statliga uppdraget 
utifrån läroplan och skollag. Första halvåret har vi i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete hittills 
följt upp områdena digital kompetens, naturvetenskap och teknik samt värdegrundsarbete. Under 
hösten lyfts på olika sätt arbetet med språkutveckling, matematik, estetiska uttrycksformer och 
systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljningen tar en utgångspunkt i de gruppvisa kvalitetsdialogerna med 
rektorerna och i kvalitetsbesök som görs i förskolorna. Särskilda kvalitetsrapporter inom områdena tas 
fram. Parallellt med detta följs även mycket annat upp, så som timvikarier och ekonomiskt resultat. 

Förvaltningen arbetar också med att utveckla ledarskapet genom kompetensutveckling för rektorer. 
Detta är en fortsättning på det interna ledarutvecklingsprogram för rektorer som genomfördes läsåret 
2018-2019. Vi genomför processledarutbildningar för förskollärare och biträdande rektorer för att 
kunna vara verktyg till rektor att driva utvecklingsprocesser på sina förskolor. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -3 252 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är ett underskott med -2 500 tkr. Anpassningar inom kostverksamheten kommer inte under 
2019 ge den effektivt som krävs. Det prognostiserade underskottet föranleder att Förskolenämnden 
måste besluta om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. 

2  Omvärldsanalys 

Förvaltningen behöver än mer ta del av andra kommuners arbete när det gäller att förbättra 
arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen. Många bra aktiviteter pågår redan men det finns självklart 
mer att hämta genom att inhämta kunskap och erfarenheter av andra. I dagsläget håller förvaltningen på 
att samla in underlag på sjukskrivningstal från förskoleverksamheten hos jämförelsekommunerna. 

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

Förvaltningen följer arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning. Det systematiska kvalitetsarbetet är 
ett exempel på detta då dialogmodellen är införd och arbetssättet  med muntlig uppföljning fortsätter 
att utvecklas i kvalitetsdialogerna i mindre rektorsgrupper med lärande inom olika läroplansområden i 
fokus. Kvalitetsdialoger med rektorer sker även enskilt när det gäller HR och ekonomi. 
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Förvaltningen har för läsåret 19/20 beviljats statsbidrag för minskade barngrupper med drygt 54 mnkr. 

Under året har Silverpoppelns förskola på Göta och Marklandsparkens förskola på Hässleholmen 
öppnat. Virvelvindens förskola har flyttat till tidigare Tullengymnasiets lokaler. Under året har 
lokalmässigt sex enheter avvecklats. Av dessa hade fyra mindre ändamålsenliga lokaler, en var belägen i 
modul och en avvecklades på grund av bristande behov av platser i området. Inför varje ny planlagd 
förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom det finns en oro över de högre lokalkostnader de 
medför. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

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

 97 98 

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

95,7 100 100 

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

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

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

Resultatet av 2019 års klimatenkät visar att 95,7 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en 
femårsperiod är resultatet konstant samtidigt som andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten ökat 
för varje år. Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare 
lägger grunden för en känsla av trygghet. Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en 
viktig faktor för att vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. 

Drygt 3% av de svarande, vilket är i likhet med 2018 men något mindre andel än 2017, har uppgett att 
de inte känner sig trygga när de lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett fortsatt 
förbättringsområde på en del enheter. På enheter med sådant resultat är det extra viktigt att titta noga 
på de kommentarer som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla 
vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga. I årets undersökning valde 5 056 vårdnadshavare att 
besvara enkäten, vilket motsvarar cirka 85 procent. Det är en ökning med nästan 10 procentenheter 
från 2018 då 4 700 vårdnadshavare besvarade enkäten. 
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3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

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

 
Genomfört 

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

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

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen arbetar med att utreda 
uppdraget. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel närproducerade livsmedel, %.  20 30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

I nuläget finns inga uppgifter att tillgå avseende andel närproducerade livsmedel. 
 
Det nya grossistavtalet för livsmedel, som trädde i kraft 1 maj 2019, är 8 % dyrare än det tidigare 
avtalet. Det finns en oro för att denna kostnadsökning, som sannolikt är kopplad till den nya 
distributionscentralen, inte kompenseras för och därmed kommer att påverka skolornas matsedlar 
negativt. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel ekologiska livsmedel, %. 50,7 50 65 

Utfall avser perioden januari-juni 2019. 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9,6 7,5 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

91,4 75 50 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 40 50 

 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

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

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Ett tydligt arbete med rehabilitering och hälsofrågor kommer att fortsätta prioriteras under resterande 
del av 2019, så som det också har arbetats mycket med under tidigare. Vid de kvalitetsdialoger som 
genomförs varje månad förs dialog kring fortsatt arbete med sjukfrånvaron på enhets- och individnivå. 
Under första delen av 2019 har förvaltningen använt enheten Organisationshälsa för att göra 
screeningar på ett flertal förskolor, vilka nu har ett fortsatt arbete att göra tillsammans med medarbetare 
från Organisationshälsa för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Företagshälsovården 
FeelGood är också en samarbetspartner vilken används i den utsträckning som bedöms lämplig. 
 
Under perioden 180901-190831 anmäldes 85 tillbud som härrör till tidsbrist eller stress på grund av 
arbetsbelastning, vilket ställer stora krav på oss som arbetsgivare att ta arbetsmiljöarbetet på allvar. Det 
är en ökning från föregående period med 8 st. 
 
Sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid låg för Förskoleförvaltningen under perioden 180901-190831 
på ca 9,6 %. Siffran är högre än totalen i Borås Stad som under motsvarande period låg på 7,3%. En 
förändring som går att se är att sjukfrånvaron i verksamheten minskat något (ca 0,6% per 
verksamhetsområde), medan den ökat något i de administrativa funktionerna, bland annat på grund av 
långtidssjukskrivningar av olika orsaker. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 180901-190831 motsvarade 91,4 årsarbetare, en 
siffra som minskat någon jämfört med föregående mätperiod. En viss andel timavlönade behövs för att 
ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro, och arbetet med att minska sjukfrånvaron är viktig för 
att bli mindre beroende av timavlönad personal. 
 
Kompetensförsörjningen är fortfarande en stor utmaning för förvaltningen och under året kommer 
samarbetet med bemanningsenheten att utökas för att hjälpas åt att hitta strategier för att rekrytera 
kompetenta vikarier. 
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Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

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

3.5 Rapportering av förvaltningens arbete med sjukfrånvaro 

och kompetensförsörjning 

Här redovisas förvaltningens arbete med sjukfrånvaro och kompetensförsörjning enligt tilläggsförslag i 
budget 2019:2. 

September: 

Sjukfrånvaron 

Ytterligare fyra enheter har påbörjat, eller ska påbörja, samarbete med Organisationshälsa där 
arbetsmiljöscreeningar görs. De fyra enheter som hade insatser under våren fortsätter arbeta med de 
handlingsplaner som tagits fram. Förskoleförvaltningen kommer dessutom vara pilotförvaltning i det 
som Organisationshälsa kallar "Hälsosamtal" där fyra rektorer kommer genomföra samtal med de 
medarbetare som har tre frånvarotillfällen under en tolvmånadersperiod. Detta är en skillnad mot 
tidigare arbetssätt i rehabiliteringsprocessen där samtal sker med medarbetare som varit frånvarande vid 
sex tillfällen eller fler under en tolvmånadersperiod. Detta är ett sätt att vara proaktiva i arbetet med 
korttidsfrånvaron och tidigt fånga upp signaler på ohälsa hos medarbetare. 

Medarbetarna på HR har tät kontakt med Organisationshälsa för att föra dialog kring insatser, resultat 
och trender. 

I september gjorde HR en genomgång av samtliga långtidssjukskrivna för att gemensamt resonera kring 
hur ärendet ska hanteras vidare, på liknande sätt som gjordes i maj. 

Kompetensförsörjning 

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

Under hösten kommer förvaltning att arbeta fram en uppdaterad och kompletterad 
kompetensförsörjningsplan. 

Under hösten kommer också en arbetsgrupp starta som kommer se över möjligheterna att bredda 
yrkeskategorierna i verksamheten för att få in personer med andra typer av kompetenser och 
utbildningar än förskollärare och barnskötare. Prognoser både från SKL och arbetsförmedlingen visar 
på att bristen på utbildade förskollärare och barnskötare kommer att vara fortsatt stor även under en 
kommande tioårsperiod, vilket gör att förvaltningen behöver hitta alternativ där andra typer av 
kompetenser utför arbete i verksamheten. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 7 092 6 375 717 8 500 9 120 620 

Statsbidrag 56 586 56 401 185 76 460 76 460 0 

Förskoleavgifter 41 880 41 384 496 57 700 59 653 1 953 

Övrigt 7 944 4 224 3 720 5 704 9 861 4 157 

Summa intäkter 113 502 108 384 5 118 148 364 155 094 6 730 

       

Personal -478 496 -475 928 -2 568 -630 995 -633 970 -2 975 

Kost -48 800 -44 764 -4 036 -59 685 -65 185 -5 500 

Lokalvård -18 657 -20 242 1 585 -26 989 -25 189 1 800 

Lokaler -67 026 -67 427 401 -89 811 -89 811 0 

Köpta platser -42 014 -44 782 2 768 -61 250 -58 575 2 675 

Material -6 189 -3 322 -2 867 -4 378 -7 828 -3 450 

Övrigt -22 309 -18 656 -3 653 -25 181 -30 961 -5 780 

Summa kostnader -683 491 -675 121 -8 370 -898 289 -911 519 -13 230 

       

Buffert    -4 000   

Nettokostnad -569 989 -566 737 -3 252 -753 925 -756 425 -2 500 

Nämndbidrag 566 737 566 737  753 925 753 925  

Resultat efter 
nämndbidrag 

-3 252 0  0 -2 500  

Avgifter och övriga intäkter avser bland annat förskoleavgifter, sålda platser och erhållna medel från Omställningsfonden. Övriga kostnader avser 
bland annat kost, lokalvård, köpta platser, IT. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -3 252 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är ett underskott med -2 500 tkr. 

Förskolenämndens ram inför 2019 räknades upp med 0,5 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2018. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor under perioden 
januari-september har varit 47 barn färre än under motsvarande period förra året. Trots detta har 
volymtimmarna ökat med 1,4 % för motsvarande perioder mellan åren. 

Antalet barn i fristående förskolor är sju barn fler under januari-september 2019 än under motsvarande 
period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har minskat med nio platser jämfört med motsvarande 
period förra året. Kostnaderna för köpta platser är ca 2 400 tkr lägre under januari-september 2019 än 
för motsvarande period förra året. 

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



Förskolenämnden, Månadsrapport september 2019 9(12) 

betalningsansvar för 65 färre barn under januari-september 2019 än under motsvarande period 2018. 

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

Utifrån det ekonomiska läget måste Förskolenämnden besluta om en åtgärdsplan för en ekonomi i 
balans enligt Borås Stads styrprinciper. Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag på ett flertal 
åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Nivån på kost- och lokalvårdsverksamheten, avseende 
likvärdighet och en bemanning enligt behov för varje enhet, ses över tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen. Detta då Förskoleförvaltningen köper kostverksamheten från 
Grundskoleförvaltningen. Vissa åtgärder har utförts från och med hösten 2019, men kommer inte 
under innevarande år ge den effekt som krävs för att nå en budget i balans utan måste fortsätta under 
2020. Under året har Förskoleförvaltningen vakanthållit två tjänster inom administration och minskat 
nivån på biträdande rektorer med motsvarande 2 000 tkr. 

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

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -8 404 -8 189 -215 -10 819 -11 089 -270 

Nettokostnad -8 404 -8 189 -215 -10 819 -11 089 -270 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 482 -1 883 401 -2 537 -2 207 330 

Nettokostnad -1 482 -1 883 401 -2 537 -2 207 330 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 113 119 108 032 5 087 147 894 154 524 6 630 

Kostnad -665 999 -657 781 -8 218 -875 228 -888 168 -12 940 

Nettokostnad -552 880 -549 749 -3 131 -727 334 -733 644 -6 310 

Öppen förskola       

Intäkt 62 45 17 60 60 0 

Kostnad -3 217 -3 182 -35 -4 251 -4 301 -50 

Nettokostnad -3 155 -3 137 -18 -4 191 -4 241 -50 

Familjecentraler       

Intäkt 321 307 14 410 510 100 

Kostnad -4 389 -4 086 -303 -5 454 -5 754 -300 

Nettokostnad -4 068 -3 779 -289 -5 044 -5 244 -200 

Buffert       

Intäkt       

Kostnad    -4 000   

Nettokostnad    -4 000  4 000 

Totalt       

Intäkt 113 502 108 384 5 118 148 364 155 094 6 730 

Kostnad -683 491 -675 121 -8 370 -902 289 -911 519 -9 230 

Nettokostnad -569 989 -566 737 -3 252 -753 925 -756 425 -2 500 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden visar ett resultat efter september månad på -3 252 tkr i förhållande till periodens 
budget. Prognosen för helåret är ett underskott med -2 500 tkr. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -215 tkr. Till största del beror avvikelsen på 
ett inköp av möbler till konferensrum för 153 tkr. Budgeten för central administration har minskats 
något i jämförelse med budget 2018. Tjänster har vakanthållits under 2019. Helårsprognos -270 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +401 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos +330 tkr 
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Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på -3 131 tkr. Helårsprognos -6 310 tkr, efter att 
buffert med 7 500 tkr använts för valideringsinsatser under året. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 19/20 med ca 54 mnkr, 
vilket är ca 21 mnkr mer än för läsåret 18/19. Rekryteringar pågår inom verksamheten men det svåra 
rekryteringsläget gör att förskolorna inte kunnat bemanna upp så snart som önskat. Dock har arbetet 
med att dela barngrupperna utförts enligt plan. 

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

Förskolecheferna bytte den 1 april titel till rektor. Detta är en följd av den nya läroplanen och innebär 
att alla nya rektorer måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Utbildningen läses 
på kvartsfart och pågår under tre år. 

Under året har Silverpoppelns förskola på Göta och Marklandsparkens förskola på Hässleholmen 
öppnat. Virvelvindens förskola har flyttat till tidigare Tullengymnasiets lokaler. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden -18 tkr. Helårsprognos -50 tkr. Eventuella åtgärder 
inom verksamheten behöver ses över för att inte lagstadgad verksamhet ska påverkas, sett till 
förvaltningens resultat. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden -289 tkr. Helårsprognos -200 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 500 tkr, varav 3 500 tkr har nyttjats för valideringsinsatser. 
Resterande 4 000 tkr beräknas också nyttjas för valideringsinsatser. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 Budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

7,3  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

42  75 

Antal inskrivna barn från kommunen 5 758 5 940 6 180 

varav barn i fristående verksamhet 450 456 480 

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

Andel förskollärare, % 47 46 50 

Andel barnskötare, % 29 30 30 

Gruppstorlek 13,5 12,5 17 
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6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb 
Mar
s 

April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

234 79 108 102 72 3  479 170    

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

170 52 81 74 49 9  400 117    

Plats samma 
dag som 
önskats 

162 36 61 58 41 9  378 109    

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

5 13 15 12 8 0  9 7    

Väntan 11 
arbetsdagar 
eller mer 

3 3 5 4 0 0  13 1    

Placerade barn under ett års ålder 

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

12 mån 21 18 19 16 19 8  30 30    

11 mån 13 10 7 12 8 6  12 10    

10 mån 7 4 2 2 7 9  5 7    

9 mån 3 0 2 3 8 1  4 6    

8 mån 1 2 0 4 1 0  5 0    

7 mån 0 0 3 1 0 0  0 0    

6 mån 0 2 0 0 0 0  0 0    

Totalt 45 36 33 38 43 24  56 53    
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1  Inledning 

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

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Förskolenämnden 

2.1 Kommunfullmäktige 

Datum Uppdrag Status 

19-20 december 
2018 

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

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

19-20 december 
2018 

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

Förvaltningen arbetar med att utreda 
uppdraget. 

2.2 Förskolenämnden 

Datum Uppdrag Status 

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

Förvaltningen arbetar med uppdraget. 

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

Ärende till Förskolenämnden den 24 
oktober 2019. 

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

Utredning pågår. 

Slutförda uppdrag 

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

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

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

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

Slutfört 2019-08-29 
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Datum Uppdrag Status 

2019-02-28 Initiativärende Vistelsetid förskola och 
pedagogisk omsorg 

Slutfört 2019-09-19 

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

Slutfört 2019-09-19 

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

Slutfört 2019-09-19 
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Datum 

2019-10-24 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00173 1.1.1.3 
 

  

 

Ersättning vid deltagande vid integrationsdagen den 5 

november 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter/ersättare som deltar på 

integrationsdagen den 5 november 2019 erhåller ersättning i enlighet med 

Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda.        

Sammanfattning 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare som deltar vid integrationsdagen 

den 5 november erhåller ersättning  i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 

om Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda. Årets 

integrationskonferens kommer att handla om åldrandets villkor – att leva och 

åldras i Sverige med migrantbakgrund.               

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda.                                

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



08.30–08.55
REGISTRERING

09.00–09.15
Välkomna till Integrationsdagen
Dag Forsström, förvaltningschef,  
Arbetslivsförvaltningen

Hanna Gerdes, moderator och  
människorättsjurist

09.20–10.05
Årsrika- en resurs för samhället
Barbro Westerholm, forskare,  
läkare och ämbetsman 

10.05–10.30 FIKA 

10.30–11.05 
Levnadsförhållanden och livsstrategier  
bland äldre migranter
Jenny Olofsson, kulturgeograf, Umeå Universitet 

Aina Tollefsen, docent i kulturgeografi,  
Umeå Universitet 

11.10–11.35
Om rätten att själv få välja vem jag vill vara –
Personcentrerad vård utifrån äldre migranters 
perspektiv
Qarin Lood, Universitetslektor,  
Göteborgs Universitet

Konferensen är kostnadsfri, mat och dryck ingår. 
All mat är vegetarisk och laktosfri.  
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Vid frågor kontakta Stina Ogbonnaya
integrationshandläggare, Arbetslivsförvaltningen 
stina.ogbonnaya@boras.se

Tema: Åldrandets villkor – att leva och åldras i Sverige med migrantbakgrund

11.40–12.05
Borås Stads äldrepolitiska arbete 
Maria Jonsson, Förvaltningschef, Vård-  
och äldreförvaltningen Borås Stad 

Annica Olausson, Verksamhetschef, Vård-  
och äldreförvaltningen Borås Stad 

12.05–13.00 LUNCH

13.00–13.45
När värdering blir diskriminering 
Hanna Gerdes, moderator och  
människo rättsjurist

13.50–14.15
Folkbildning och integration 
Adnan Can, konsult och föreläsare,  
Kerkinni Consulting AB

14.20–14.45
Sällbo – ett sällskapsboende med  
integration i fokus 
Dragana Curovic, bosocial utvecklare  
på AB Helsingborgshem 

14.45–15.15 FIKA

15.15–15.45
Ann Westin, komiker

15.50–16.00
Tack för dagen 
Dag Forsström, förvaltningschef,  
Arbetslivsförvaltningen

Välkommen till

integrationsdagen
på Stadsteatern i kulturhuset 5 november

Klicka och 
anmäl dig 

här!
Senast 

27/9

Information om  
föreläsningarna

klicka här!

mailto:stina.ogbonnaya%40boras.se?subject=Integrationsdag
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/internanatverk/integrationochnationellaminoriteter/integrationsdagen2019.4.f55596516adac33b48d9e69.html
https://indd.adobe.com/view/235e58e9-42b0-44d3-b77b-867c8f52b6be


 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-24 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00182 1.1.3.0 
 

  

 

Ersättning vid deltagande i konferens: Barnrätt i 

praktiken 20 november  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter/ersättare som deltar i konferens 

om barnrätt i praktiken den 20 november 2019 erhåller ersättning i enlighet 

med Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda.   

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare som deltar i konferens om barnrätt 

i praktiken den 20 november erhåller ersättning i enlighet med 

Kommunfullmäktiges beslut om bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda. En person från Mitt S samverkan, en från M och KD, en från 

vänsterpartiet och en från Sverigedemokraterna har rätt till ersättning. 

Syftet med konferensen är att rusta Borås inför att Barnkonventionen blir lag i 

januari 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda                                

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



Barnrättsveckan Borås 2019 

V. 47: Den 18-24 november  

 

Den 17-24 november sätter vi fokus på barn och ungas rättigheter och fyller veckan med aktiviteter- 

för både barn och vuxna.  

 

Veckan arrangeras med anledning av att Barnkonventionen fyller 30 år och för att rusta Borås stad 

inför implementeringen av Barnkonventionen den 1:a januari 2020. Vi bjuder in er till att 

uppmärksamma detta tillsammans med oss. Målet är att veckan ska bli ett återkommande 

arrangemang. Tillsammans tar vi gemensamt ansvar för barn och unga, vill ni vara med?  

 

Ja- vi vill delta som medarrangörer!  

Kul att ni vill vara med och arrangera olika aktiviteter runt om i staden med fokus på b  arns 

rättigheter och delaktighet.   

 

Aktiviteten ska uppmärksamma barns rättigheter och/eller involvera barn och unga. Aktiviteten kan 

rikta sig till Borås stad anställda, barn- och unga eller till andra som möter barn-och unga. Ni 

bestämmer. Kanske har ni redan planerat att arrangera något kopplat till barns rättigheter under 

veckan? Toppen, det kan vara en del av programmet!  

 

Några inspirerande exempel: tipspromenad med fokus på barnrätt, temavecka på bibliotek eller 

mötesplatser, utställning, spelkväll med barnrättsperspektiv, utbildning (material hittas bland annat 

här: https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial).  

 

Vill ni vara med? Skicka information om ert bidrag till programmet 

senast den 9 oktober. Vi behöver namnet på eventet, en kort 

beskrivning, tid, plats och namn på arrangören. Se ett exempel längst 

ner i dokumentet.  

 

Tveka inte att höra av er om ni vill fundera ihop eller om det finns 

frågor.  

 

Kontaktperson för Barnrättsveckan Borås 2019:  

Maja Karlsson, vikarierande Ungdomsstrateg: maja.karlsson@boras.se tel: 0768-88 82 02  

  

Just nu på programmet:   

20 November: Konferens Barnrätt i 

praktiken. Målgrupp: Förtroendevalda 

och förvaltningschefer. 

22 November: 100-tals lyktor. Barn i 

förskolan gör lyktor och ställer ut för 

att uppmärksamma 

barnkonventionen. 

Hjälp oss att fylla på med fler 

spännande programpunkter… 

 

https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial
mailto:maja.karlsson@boras.se


Exempel, beskrivning av programpunkt (från 2018):  

 

100-tals lyktor under samma himmel, under samma kväll!  

22 november kl: 18.00–18.30. Stadsparken Borås.  

Förskolebarn i Borås visar upp lyktor de gjort. Det bjuds också på eld-show och uppträdande 

av Kulturskolan. Manifestationen synliggör barnen och ger dem en gemensam röst i det 

offentliga rummet. Alla är välkomna att titta på manifestationen.  

Arrangör: Borås Stad och Borås City.   

 

 

 



Inbjudan Konferens: Barnrätt i praktiken 

Borås, den 20 November kl: 09.00-15.30 

 

 Vad innebär det att Barnkonventionen blir lag?  

 Hur arbetar vi i Borås med Barnkonventionen och hur kan vi bli ännu bättre? 

 

V.47, den 18-24 november, sätter vi fokus på barn och ungas rättigheter och fyller veckan med 

aktiviteter- för både barn och vuxna genom Barnrättsveckan Borås 2019. Veckan arrangeras med 

anledning av att Barnkonventionen fyller 30 år och för att rusta Borås stad inför implementeringen av 

Barnkonventionen den 1:a januari 2020. 

 

Som en del av Barnrättsveckan Borås 2019 bjuder vi in till Barnombudsmannens nationella konferens 

Barnrätt i praktiken, som arrangeras lokalt i Borås. Under konferensen tar vi del av webbseminarium 

från nationellnivå samt lokala inslag.  

 

Under konferensen berättar Elisabet Dahlin (barnombudsman) samt myndigheterna SKL och LSU om 

vad Barnkonventionen som lag innebär lokalt och regionalt. Socialstyrelsen, Myndigheten för 

delaktighet (MFD), myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor informerar om vilket stöd de 

kan erbjuda kommuner och regioner i deras barnrättsresa och Barnombudsmannen lanserar sitt nya 

utbildnings-och processtöd.  

 

Ett fullständigt program och mer info om plats kommer om det visats intresse för konferensen.  

 

Målgrupp:  

Konferensen riktar sig till förtroendevalda, chefer på förvaltningsnivå och tjänsteperson som arbetar 

strategiskt med förverkligandet av Barnkonventionen. För att konferensen ska arrangeras vill vi vara 

säkra på att det finns ett intresse för att delta.  

 

Visst låter det intressant och viktigt?  

Om ni har intresse och möjlighet att delta, meddela ditt intresse senast den 1 oktober till: 

Maja Karlsson, vikarierande Ungdomsstrateg 

Maja.karlsson@boras.se  

0768-88 82 02 

  

Tillsammans tar vi gemensamt ansvar för barn och unga!  

mailto:Maja.karlsson@boras.se
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Svar på initiativärende om att tillskriva 

Lokalförsörjningsnämnden gällande Lokalresursplan 

för 2020-2022 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker initiativärende: Tillskriva 

Lokalförsörjningsnämnden gällande Lokalresursplan för 2020-2022. 

Ordföranden får i uppdrag att tillskriva Lokalförsörjningsnämnden.      

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden beslutade den 19 september 2019, § 141, att remittera 

initiativärende ”Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden gällande Lokalresursplan 

för 2020-2022” till Förskoleförvaltningen för beredning.  

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 

lämnade den 19 september initiativärendet till nämnden som handlar om 

processen för lokalresursplanering och vilka bedömningar Lokalförsörjnings-

nämnden gjort när de tog fram Lokalresursplanen för planperioden 2020-2022. 

Detta med bakgrund till att avvikelser noterats från den plan som 

Förskolenämnden skickat till Lokalförsörjningsnämnden och som ligger till 

grund för Lokalförsörjningsnämndens plan.     

I beredningen av ärendet har Förskoleförvaltningen varit i kontakt med 

Lokalförsörjningsförvaltningen. Lokalförsörjningsförvaltningen har bjudits in 

till förvaltningsinformationen innan nämndens sammanträde den 28 november 

för att berätta om hur processen för lokalresursplanering ser ut.  

Förskolenämnden (FN) tillskriver Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för att få 

veta vilka bedömningar och prioriteringar som har gjorts från att FN lämnat in 

sin Lokalresursbehovsplan, till att LFN beslutat om Lokalresursplan.          

Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens beslut den 19 september 2019 

2. Initiativärende daterat 2019-09-19                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 8 oktober 2019.  
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr FN 2019-00176 1.2.4.2 

Initiativärende - Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden 
gällande Lokalresursplan för 2020-2022 

Förskolenämndens beslut 

Ärendet remitteras till Förskoleförvaltningen för beredning.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lägger 
vid dagens nämndsammanträde fram initiativärende: Tillskriva 
Lokalförsörjningsnämnden gällande Lokalresursplan för 2020-2022. 

De yrkar att Förskolenämnden tillskriver Lokalförsörjningsnämnden om svar 
på vilka bedömningar som gjorts i deras sammanställning. Och vilket underlag 
som ligger bakom dessa.  

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende – Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden gällande 
Lokalresursplan 2020-2022.      

Yrkanden 

Ordföranden Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP), Eva Andersson(S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C) och Linda Pålemo (L) yrkar att ärendet 
remitteras till Förskoleförvaltningen för beredning. 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD), yrkar 
att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska remitteras till Förskoleförvaltningen för beredning och finner att nämnden 
beslutar att ärendet ska remitteras till Förskoleförvaltningen.  

Omröstning begärs 

 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till ordföranden Andreas Ekströms (S) med fleras yrkande att 
remittera ärendet för beredning. 
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NEJ innebär att ärendet avgörs idag 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L), Leif Häggblom (SD) 
och Anne Rapinoja (V)  

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), och Gunilla 
Christoffersson (KD). 

Förskolenämnden beslutar med 8 röster mot 3 att ärendet ska remitteras till 
Förskoleförvaltningen för beredning. 

 

 

 



     Förskolenämnden  
     2019-09-19 

INITIATIVÄRENDE 

Enligt önskemål från Lokalförsörjningsnämnden (LFN) ska  
Förskolenämnden (FN) senast i januari 2019 ta fram en Lokalresursbehovsplan för 
planperioden 2020 - 2022. I Lokalresursbehovsplanen redogörs för Förskolenämndens 
nuvarande och framtida lokalbehov med befolkningsprognosen som grund.  

De flesta barn antas gå på en närliggande förskola i förhållande till sitt boende så 
befolkningsprognos på lokala geografiska områden har en stor betydelse för att avgöra var 
förskoleplatserna behövs. Lokalbehovet beskrivs därför områdesvis i 
Lokalresursbehovsplanen. Även specifika krav, som anpassningar och åtgärder på befintliga 
förskolor, redogörs för. Lokalresursbehovsplanen bygger på Lokalplan Förskolenämnden 
2019 - 2030, som antogs av Förskolenämnden den 18 december 2018.           

Vid Förskolenämndens sammanträde i januari 2019 beslutades att godkänna  
Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020 – 2022 samt översända den till LFN. 

När vi får ta del av LFN:s beslutade Lokalresursplan för 2020-2022, så noterar vi avvikelser 
från den av FN  beslutade Lokalbehovsresursplan.  
  

Med anledning av ovanstående föreslår vi: 

- att Förskolenämnden tillskriver Lokalförsörjningsnämnden om svar på vilka bedömningar 
som gjorts i deras sammanställning. Och vilket underlag som ligger bakom dessa. 

För Allianspartierna i Borås   

Marie Fridén (M)  Gunilla Christoffersson (KD)
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Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 

och översänder svaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 

Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 

25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen. I visionen ”Borås 2025” är ett strategiskt målområde att 

ta gemensamt ansvar för barn och unga. Borås Stad har utöver visionen det 

ungdomspolitiska programmet med fyra fokusområden; fritid och kulturliv, 

hälsa och trygghet, delaktighet och inflytande samt utbildning och arbete. Syftet 

med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för en 

kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås 

Stad. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda 

möjlighet att utvecklas. 

Förskolenämnden har tagit del utav det ungdomspolitiska programmet och 

konstaterar att i arbetet för Borås minsta medborgare så efterföljs det 

ungdomspolitiska programmet. Förskolenämnden poängterar att arbetet med 

våra unga startar tidigt och redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt 

lärande. Förskolan har som den första skolformen en viktig roll för barns hälsa 

och utveckling, och för barn och elevers framtida måluppfyllelse. Där 

grundläggs en medvetenhet om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt 

samhälle. I Läroplan för förskolan (Lpfö 18) anges att i förskolans uppdrag 

ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 

överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – 

från en generation till nästa. I läroplanen anges även mål och riktlinjer för 

utveckling och lärande samt barns inflytande.               

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Ungdomspolitiskt program                                

Samverkan 

Ärendet har samverkats på FSG 2019-10-08 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-

2023 

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder 

2. Samtliga kommunala bolag  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 oktober 

2019. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2019-00587 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Maja Karlsson 
Handläggare 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: xxx
Gäller för: Alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag
Gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Ungdomspolitiskt program 
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska 
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vision Borås 2025 
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om 
barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i samhället. 

Ungdomspolitiskt program 
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsätt¬ningar för en 
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspo¬litik i Borås Stad. Alla 
barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. 

Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska 
genomsyras av ungas inflytande och delaktig¬het. Vi ska arbeta med barn och unga utifrån 
ett helhetsperspektiv där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen 
verkar i ger bättre förutsättningar att se både individen och helheten. 

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska 
och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa 
FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje 
nämnd ansvarar för att efterleva konventionen.

Fritid och kulturliv 
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden 
skapas nya sociala kontakter och nätverk. En meningsfull fritid har flera positiva samband, 
bland annat för ungas psykiska hälsa men även för den sociala utvecklingen.

För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald, 
kreativitet och engagemang ska vi utgå ifrån ungas faktiska behov där alla får presentera 
och utveckla sina idéer. 

Genom att ifrågasätta normer, som kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter 
och kulturliv, kan vi inkludera fler i våra verksamheter. 

Vi ska säkerställa att information om olika aktiviteter finns tillgängligt i de kanaler unga 
använder. 

Vi ska uppmuntra ungas egna idéer och göra dem delaktiga i våra verksamheter. 

Hälsa och trygghet 
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa 
har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor 
av utanförskap och att vara mindre värd. Känslan av trygghet påverkar också hur vi mår; 
otrygghet går hand i hand med att vi ofta skattar vår hälsa lägre och tvärtom.  

För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga är 
det viktigt att vi arbetar normkritiskt och för miljöer fria från mobbning och diskriminering. 
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Genom en fördjupad kunskap hos unga och personal om hur olika diskrimineringsgrunder 
tar sig i uttryck kan vi lära oss att hantera och förebygga otrygga situationer. 

Kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan gör att vi tidigt kan upptäcka vilket 
behov av stöd som finns och kan därför erbjuda tidiga insatser i olika former.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta 
och tar ansvar för sitt eget liv och samhället. De skattar ofta sin hälsa högre, får lättare att 
hantera motgångar och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är en rättighet 
för barn och unga och framförallt en resurs i ett demokratiskt samhälle.

För att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga krävs en god 
kunskap om barns och ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva. 

Vi ska stödja ungdomars egen organisering och initiativkraft och vara lyhörda för vilket 
stöd som behövs och efterfrågas. 

Vi ska arbeta för att unga har möjlighet att delta och påverka i hela den politiska 
beslutsprocessen, från initiativ till uppföljning. Det ökar förståelse för den demokratiska 
processen. 

Utbildning och arbete 
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. 
Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Framgång i skolan bygger 
bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap, goda relationer mellan lärare och elev samt 
att lärandemiljön i skolan är trygg och stödjande för eleverna.

För att skapa förutsättningar och stödja unga in i vuxenvärlden ska unga få möjlighet att 
utvecklas och arbeta i demokratiska former. 

Vi ska arbeta för att minska skillnaden mellan upplevt och önskat inflytande samt motverka 
våld och otrygghet i skolan. 

När vi uppmuntrar ungas entreprenörskap och innovationskraft skapas goda förutsättningar 
för framtiden. Genom praktik-, lärlings- och feriearbete får unga pröva sina kunskaper och 
i förlängningen kan det ge en vägledning till framtida yrkesval.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera 
en handlingsplan till detta program. Handlingsplaner för 2019-2021 finns på respektive 
nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.
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Kontaktpolitikeruppdrag Förskolenämnden 

mandatperioden 2019-2022 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner reviderad version av kontaktpolitikerlista för 

2019-2022, samt ger Förskoleförvaltningen tillåtelse att revidera listan vid 

mindre ändringar när behov uppstår.         

Ärendet i sin helhet 

Kontaktpolitikernas främsta mål är att ges möjlighet till att följa, bli förtrogen 

med och informera sig om verksamheten i förhållande till vad som anges i 

kommunala och nationella styrdokument. Återkoppling från genomförda 

kontaktpolitikerbesök redovisas vid Förskolenämndens sammanträden.  

Kontakpolitikerlistan 2019-2022 uppdateras med aktuella förskolor och 

rektorer.               

Beslutsunderlag 

1. Reviderad kontaktpolitikerlista för 2019-2022                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan 2019-10-08 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



     
    MANDATPERIODEN 201901--2022 
     
 

Kontaktpolitiker: 
 
1. Andreas Ekstöm, Linda Pålemo, Stefan Medin, Eva Andersson 

Jessica Kjellén 2 Parkgården, KreaNova 

Ann-Charlotte Carlsson 2 Solgården, Savannen 

Ann-Charlotte Good 3 Kronängsgården, Frufällegården, Lilla Safiren 

Andreas Stensson 2 Norrbyskolans fsk, Positivgården  
Catharina Lidstedt-Berglund 2 Sjöbogården, Skattkistan 
Toran Taherkhani 2 Trollgården, Virvelvinden 
 

2. Marie Fridén, Maria Frankert, Göran Landström  

Linda Svensson 2 Nordtorp, Björkgården 

Anna Björk 2 Hällegården, Byttorpsgården 

Thomas Johansson 3 Rullan, Kvarnen, Kullagården 

Sara Calestam 1 Melltorp 

Christina Danielsson 2 Sjögården, Ekegården,  

Carina Holmin 2 Kärnhuset, Norrbygården 
 

3. Erik Johnson, Anne Rapinoja, Pernilla Tejemark 

Maria Ekbrand 2 Ljungagården, Skogsstjärnan 

Sara Thörnqvist 2 Blåklinten, Tallbacken 

Emma Grönesjö 2 Trollevi, Växthuset 

Inger Nyman 3 Lövängen, Aplared, Utsiktens fsk 

Maria Gustafsson 2 Alprosgården, Dalsjögården 
 

4. Agron Cela, Solveig Landegren, Gunilla Christoffersson 

Veronica Hullegård 3 Dannike, Rångedalagården, Äsperedsgården 
 Madelein Emanuelsson 2 Skogsgläntan, Kerstinsgården 
 Emina Kaloper 2 Ängsgården, Naturleken 
 Emma Gregorsson 2 Bäckaryd, Kärrabacken 
 Marie Sandelin 2 Hässlegården, Tunnlandsgården 
  

5. Robert Sandberg, Leif Häggblom, Wiwi Roswall  

Fredric Gieth 2 Milstensgården, Milstensgläntan 

Camilla Bjarneteg 2 Ängsjögården, Falkungen 

Jennie Malm 2 Svanungen, Pumpkällagården 

Monika Brundin 2 Kristinegården, Hedvigsborgsgården 

Tanja Bogunovic 2 Moldeparken, Silverpoppeln 

Hanna Ryden 1 Marklandsparken 
 

6. Leif Johansson, Daniel Nikolov, Kathy Johansson 

Jenny Mårtensson 2 LärKan, Kråkan 

Carina J Anneling 2 Linneagården, Herrgårdsleken 

Sandra Sinclair Alenfors 2 Trandaredsgården, Kransmossen 

Lisa Åsedahl 1 Torget 

Ingela Karlsson 2 Södergården, Sörmarksgården 

Simon Rudbäck 2 Bodagården, Våglängdsgården 

Anette Mesch 1 Hulta Ängar 
 

7. Ylva Lengberg, Helena Ishizaki, Hawalul Hassan    

Johanna Asp 2 Kvarngården, Mariagården 

Helena Engström 2 Östermalmsgården, Tokarpsberg 

Anette Tinnsten 2 Björkängen, Skogsängen,  

Marie Svensson 2 Liljeberget, Sagan 
Carina Einarsson 7 Öppen förskola 
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Användning av buffert 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att använda 4 000 tkr ur nämndens buffert för 

valideringsinsatser.            

Ärendet i sin helhet 

Valideringsinsatserna är viktiga som ett led i att säkra kompetensförsörjningen 

inom förvaltningen. De kompetenshöjande insatserna innefattar validering till 

såväl barnskötare som till förskollärare.  

Under hösten 2019 beräknar förvaltningen att 30 personer ska gå en 

valideringsinsats på distans till barnskötare utöver de ca 40 personer som 

studerar till förskollärare på Högskolan i Borås.                          

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 8 oktober 2019. 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Språk på finskspråkig förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att personalen i Borås Stads finskspråkiga förskola 

företrädesvis ska vara tvåspråkig, samt att undervisningen ska vara på både 

svenska och finska.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om det reviderade programmet ”Program 

för nationella minoriteter” där det står:  

Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i en 

förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentligt del på finska. Dock ska strävansmålet 

vara att verksamheten bedrivs helt på finska. 

 

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och som hör till de 

nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens 

behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med 

mera kan vara viktiga komplement. 

Personalen i Borås Stads finskspråkiga förskola ska företrädesvis vara 

tvåspråkig och undervisningen som sker i enlighet med den svenska läroplanen 

ska vara på både svenska och finska.               

Beslutsunderlag 

1. Program för nationella minoriteter                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 8 oktober 2019. 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2019-09-26
För uppföljning och revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden
Dokumentet gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Program för nationella 
minoriteter
Borås Stads vision
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. 
I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. I Borås 
finns samspel och mångfald. Här finns lika möjligheter för alla människor.

I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och 
vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för 
att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över 
stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan 
bidra till att de nationella minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara 
den de är och leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och bevaras.

Bakgrund
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddish, 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 egen 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 måste göra upp med.

Sveriges minoritetspolitik
I grunden handlar den svenska minoritetspolitiken om mänskliga rättigheter och om allas 
lika värde. Minoritetspolitikens syfte är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att 
stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så 
att de hålls levande.

Lagstiftning
2009 antogs en ny lag 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 den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat 
om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk1 . Lagförslagen 
trädde i kraft den 1 januari 2019.

1  SFS 2018:1367
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Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås Stad tillhör 
förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten.

Självidentifikationsprincipen
Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra en eller flera 
nationella minoriteter. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan samhället 
inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera nationella minoriteter.

De nationella minoriteterna i Borås 
I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande 
omfattning. Då det inte är tillåtet att föra statistik som grundar sig på människors etniska 
tillhörighet eller språk går det inte att exakt säga hur många personer från respektive 
nationell minoritet som finns i Borås.

Så här ska Borås stad tillgodose de nationella  
minoriteternas rättigheter 
Organisation och ansvar
Borås Stad ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter. Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade 
förvaltningsmyndigheter vilket innebär att de utav kommunens nämnder, förvaltningar och 
bolag som berörs av lagstiftningen ska arbeta för de nationella minoriteternas rättigheter. 
Målen för nationella minoriteter ska genomsyra verksamheten.

Information
En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna får information 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 
enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Borås Stad ska informera minoriteterna om sina rättigheter. Information ska lämnas 
generellt om den gällande lagstiftningen och specifikt kring de berörda områdena 
utbildning, äldreomsorg och kultur. 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. 
Information ska om möjligt lämnas även på minoritetsspråken.

Samråd
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
De nationella minoriteterna ska ges tillgång till olika nationella, regionala och lokala dialog-
forum på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdare. Samråd ska i detta sammanhang 
tolkas som att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. Det är av vikt att förtydliga att då man i lagen inte längre använder 
”representanter för nationella minoriteter” innebär detta att samråd ska hållas inte bara 
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med föreningar utan även med enskilda individer eller grupper som exempelvis föräldrar 
till barn i skolan. Likaså ska samråd med barn och unga ha ett särskilt fokus och anpassas 
efter barnens och de ungas behov. Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges 
reellt inflytande över frågor som berör dem. Borås Stad ska även samråda med de nationella 
minoriteterna kring övergripande och strategiskt minoritetsarbete. 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.

Kärnområden 
Revitalisering av minoritetsspråken 
Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att återuppliva ett 
språk som nästan ingen talar längre. De nationella minoritetsspråken, som är en del av 
det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk. 
En nyckelfaktor för att minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur är att 
individerna har tillgång till och kunskap om sitt språk. Genom aktiva revitaliseringsinsatser 
kan de åter bli levande språk som används och utvecklas. Avgörande för en framgångsrik 
språkrevitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Utan ett aktivt 
engagemang från minoriteterna själva kan ingen språkrevitalisering ske. Borås Stad ska 
stödja och lyfta minoriteternas egna engagemang genom insatser för språkrevitalisering. 

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att: 

• erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken 

• erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i förskolan

• lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas rättigheter 
på minoritetsspråken utöver det svenska språket

• tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek

Förskola
Enligt läroplanen för förskolan2  ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet 
i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande 
verksamhet.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och som hör till de 
nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens 
behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med 
mera kan vara viktiga komplement men ska inte ersätta förskolepersonal med språk- och 
kulturkompetens. Det gäller i samtliga förskolor. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång 
och resurs för förskolan i detta avseende. Borås Stad har som finskt förvaltningsområde 
en utökad skyldighet att särskilt tillfråga vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats 
för sitt barn om de önskar plats i förskola på finska.

2  LPFÖ 2018



Grundskola
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda 
sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en viktig del i språkrevitaliseringen. 

Modersmålsundervisning ska erbjudas för elever som begär det även om språket inte 
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att erbjuda 
modersmålsundervisning till elev som är berättigad till undervisning på något av 
minoritetsspråken. Det räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på modersmålet. 
Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan heller inte längre 
krävas. 

Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina rekryteringsprocesser särskilt 
framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk.
Andra lösningar kan vara fortbildning av personal, kompletterande utbildningar och övriga 
insatser såsom till exempel fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av dessa språk.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

Gymnasieskola
Elever har rätt till undervisning i jiddisch, finska, meänkieli, romani chib eller samiska 
även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska anordnas även om endast en elev önskar 
det. 
Eleven behöver dock ha goda kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning 
i kurserna i modersmål. Det blir därför viktigt att språkkedjan från förskoleverksamhet 
till och med grundskolans sista år inte bryts utan hålls levande.

Alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, 
språk, religion och historia 

Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de 
nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och 
unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte.

Äldreomsorg 
Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har regeringen 
tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk, helt eller till 
”väsentlig” del, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detta 
gäller numera även jiddisch och romani chib. Förenat med detta beslut ska kommunerna 
även verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i det/de minoritetsspråk 
där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor. Där det finns behov ska Borås 
Stad eftersträva att rekrytera personal som behärskar minoritetsspråken och besitter 
kulturella kunskaper, samt i sina rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet 
och kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk och 
dess kulturer. 
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Andra lösningar kan vara fortbildning av personal och/eller kompletterande utbildningar. 
Det är också kommunens skyldighet att informera den som ansöker om bistånd inom ramen 
för äldreomsorgen om möjligheterna till äldreomsorg på minoritetsspråk. De äldres behov 
av att upprätthålla sin kulturella identitet ska särskilt beaktas. Många av de som idag tillhör 
gruppen av seniorer och som tillhör någon av de nationella minoriteterna, bär på trauman 
och/eller har varit extra utsatta. Det är inte ovanligt att sådana minnen åter väcks till liv 
när man blir äldre. En förståelse och kunskap om de nationella minoriteternas historia 
är därför extra viktig hos den personal som arbetar med denna målgrupp. Kunskap om 
traditioner, högtider, mat, litteratur med mera är också viktig. Kultur- och språkkunskap 
medför en ökad trygghet för individen. 

Kultur 
Det är de allmännas skyldighet att skydda och främja utvecklingen och upprätthållandet 
av de nationella minoriteternas kulturella identitet. Särskilt ska barns utveckling av en 
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas och de äldres 
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet säkerställas. Borås Stad ska därmed inom 
sina verksamheter arbeta för att främja de nationella minoriteternas språk och kultur.

Borås Stad ska också på andra sätt inom sina verksamheter verka för att synliggöra och 
bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås.
Särskilt ansvar inom detta område har Kulturnämnden med sina bibliotek att synliggöra 
och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås samt förstärka sitt utbud 
av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. Biblioteken har en egen lagstiftning som också den lyfter deras 
uppdrag gentemot de nationella minoriteterna.
Stadens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och därigenom spegla och inkludera 
de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.
Stadens egna kulturinstitutioner ska spegla de nationella minoritetsspråken samt de 
nationella minoriteternas historia och kultur.

Finskt förvaltningsområde
I Borås bor det närmare 14 000 invånare (2017) med sverigefinsk bakgrund. Borås Stad 
valde att frivilligt ansluta sig till det finska förvaltningsområdet år 2010. Att en kommun 
ingår i det finska förvaltningsområdet innebär förstärkta rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten i staden, och dessa rättigheter regleras i Lag om nationella minoriteter. Borås 
stad mottar ett statsbidrag som ska täcka de extra utgifter som skyldigheterna enligt lagen 
för med sig. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och 
skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt 
ska kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Kommunen ska 
erbjuda samtliga personer som söker förskoleplats och äldreomsorg plats i en verksamhet som 
bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade språket. Dessutom ska äldreomsorgen se 
till att de äldre har möjlighet att behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun 
bedriver samråd med den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 

När en kommun ansluter sig till ett förvaltningsområde gör även länets landsting/
region det. Kommun såväl som landsting får ett statsbidrag för merkostnader. Att 
ansluta sig till Förvaltningsområde innebär att man höjer ambitionsnivån. Borås Stad 
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bedriver minoritetsservice, dit sverigefinska invånare kan vända sig för att få hjälp 
med kommunärenden på finska. I de fall ett ärende ligger på en annan myndighet kan 
minoritetsservicen vara behjälplig med att rådge, hänvisa samt arbeta för att individen 
får den hjälp den har rätt till från berörd myndighet. Borås Stad bedriver återkommande 
samråd med den sverigefinska minoriteten i olika former, baserat på de behov som finns. 
Syftet med samråden är att den sverigefinska minoriteten ska få möjlighet att föra en dialog 
med Borås Stad i frågor som rör dem. Frågor och synpunkter som lyfts i dessa sammanhang 
förs vidare i Borås Stads organisation enligt den framtagna modellen. 

Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i 
en förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentligt del på finska. Dock ska 
strävansmålet vara att verksamheten bedrivs helt på finska. Likaså erbjuds alla som ansöker 
om äldreomsorg verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Borås Stad 
strävar efter att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet på finska. Borås Stad strävar 
även efter att kunna erbjuda öppen fritidsverksamhet på finska.

Strategi för romsk inkludering 2012 – 2032
Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 
under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller 
för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Det övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga 
möjligheter i livet som den som är ickerom. 

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 

• Utbildning

• Arbete 

• Bostad 

• Hälsa, social omsorg och trygghet 

• Kultur och språk 

• Civilsamhällets organisering. 

Borås Stad har sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk inkludering 
2012 – 2032.

Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens strategi för romsk inkludering 2012 
– 2032 samt de lagar och planer som berör romernas rättigheter. 
Borås Stad bedriver minoritetsservice där romer kan få hjälp och stöd som en viktig del av 
Brobyggarverksamheten. Brobyggarens roll handlar om att bygga upp förtroendet mellan 
myndigheter och individen, att minska förtroendeklyftan genom olika stödfunktioner. 
En grundpelare i arbetet med romsk inkludering bygger på ett fungerande samråd 
där alla romska grupper finns representerade och en strävan efter en jämn ålders- och 
könsfördelning. Samråd hålls regelbundet. 
Arbetslivsnämnden ansvarar för samordning av allt arbete som rör Romsk inkludering i 
Borås Stad. 
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Uppföljning och revidering 
Med detta övergripande program som grund ska Arbetslivsnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden i samråd med respektive nationell minoritet ta 
fram aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna, alternativt göra ett tillägg i redan existerande 
aktivitetsplaner som specifikt rör de nationella minoriteterna. Hur samrådsförfarandet 
går till får respektive verksamhet tillsammans med berörda nationella minoriteter själva 
forma. Aktivitetsplanerna ska, utifrån den nationella minoritetslagstiftningen, definiera 
minoritetens behov och önskemål samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska 
genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig allt utifrån 
behov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella minoriteter 
samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år.
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Återrapportering från medborgardialog på Tallbacken 

10 oktober 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger redovisningen från medborgardialogen den 10 

oktober på Tallbackens förskola till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Ordföranden och en ledamot från Förskolenämnden deltog den 10 oktober vid 

medborgardialog på Tallbackens förskola. Syftet med dialogen var att 

politikerna skulle skapa sig en bild av hur förskolan arbetar med mat och 

måltidssituationen. Barnen skulle få möjlighet att prata om maten på förskolan 

och sina upplevelser kring mat.               

Beslutsunderlag 

1. Medborgardialog matprat på förskolan Tallbacken                                

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Medborgardialog – matprat på förskolan Tallbacken 

10 oktober 2019, mellan klockan 10-12, höll Förskolenämnden en 

medborgardialog med några av kommunens yngsta medborgare, förskolebarn 

på Tallbackens förskola. Syftet med dialogen var att politikerna skulle skapa sig 

en bild av hur förskolan arbetar med mat och måltidssituationen. Barnen skulle 

få möjlighet att prata om maten på förskolan och sina upplevelser kring mat.  

Medverkande från Borås Stad 

Från Förskolenämnden medverkade ordförande Andreas Ekström, samt 

ledamot Gunilla Christoffersson. 

Från Förskoleförvaltningen medverkade kommunikatör Elin Johansson. 

Utfall 

7 barn, två pedagoger samt biträdande rektor deltog i dialogen. På plats var 

också en reporter från Sveriges radio som gjorde tre livesändningar från 

dialogen.  

Personalen hade förberett ett bildspel där information kring förskolans arbete 

med måltidssituationen varvades med inspelade intervjuer där barnen fick svara 

på olika frågor om mat. I vissa fall var det också barnen som intervjuade 

varandra. Barnen på filmerna fick bland annat berätta om vilken mat de tycker 

bäst om, om de hjälper till att laga mat hemma och vart maten kommer ifrån.  

Genom bildspelet fick politikerna ta del av förskolan arbete kring måltiderna. 

Bland annat visades bilder på hur barnen övar på att själva klara av att dela 

maten, hälla upp vatten i glaset och smöra sitt bröd. Med hjälp av måltiden 

fångar man också in andra ämnen, som bland annat matematik genom att 

barnen lär sig räkna antal när frukten delas.  

Personalen och barnen berättade också om sin odling, det visades bilder från 

odling och skörden. Personalen berättade om morötterna som skördats och 

som hela förskolan kunnat smaka på.  
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Närheten till skogen är också något som återspeglas i förskolans prat kring mat 

och vad vi äter. Personalen visade bilder på när barnen plockat kantareller i 

skogen.  

I bildspelet visades också hur förskolan arbetar med TAKK, tecken som stöd. 

Där barnen tidigt lär sig teckna vad de vill ha, trots att språket ännu inte hunnit 

komma. Det visades en film på en liten flicka som vid matsituationen kunde 

teckna exempelvis olika frukter och grönsaker.  

Efter bildspelet visade barnen som deltog i dialogen sina kunskaper i TAKK 

och tecknade ord som de har lärt sig. Politikerna sattes på prov och skulle 

försöka gissa vad tecknen betydde.  

Under hela visningen var barnen med och det fanns möjlighet för nämndens 

politiker att löpande ställa frågor till både barnen och personalen.  

Barnen hade också gjort teckningar som förställde deras favoritmat som de stolt 

visade upp.  

Besöket avslutades med att barn och politiker åt lunch tillsammans. Där fick 

politikerna möjlighet att själva uppleva måltidssituationen på förskolan.  
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Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019-2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019-

2021.          

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden ska enligt styrprinciper för en ekonomi i balans utarbeta en 
åtgärdsplan om det finns risk för en negativ prognos. Ett negativt ackumulerat 
resultat från 2018, ett negativt prognostiserat resultat för 2019 i kombination 
med effektiviseringskrav, ökade hyreskostnader och höjda 
personalomkostnader inför år 2020 föranleder att Förskolenämnden beslutar 
om en åtgärdsplan för ekonomi i balans för åren 2019-2021. 
 
Åtgärdsplanen innefattar hela nämndens verksamhetsområde, såväl 
stödfunktioner, ej lagstadgad verksamhet som kärnverksamhet.                

Beslutsunderlag 

1. Åtgärdsplan för ekonomi i balans Förskolenämnden 2019-2021                           

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 8 oktober 2019. 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige   
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Åtgärdsplan för ekonomi i balans Förskolenämnden 2019-2021 

1 Inledning 

Förskolenämnden ska enligt styrprinciper för en ekonomi i balans utarbeta en 
åtgärdsplan om det finns risk för en negativ prognos. Nämnden inledde året 
med ett negativt ingångsvärde kopplat till årsredovisning 2018 motsvarande 1 
526 tkr och prognostiserar för 2019 i nuläget ett negativt resultat med -2 500 
tkr. Det negativa ackumulerade resultatet från 2018, ett negativt prognostiserat 
resultat för 2019 i kombination med effektiviseringskrav, ökade hyreskostnader 
och höjda personalomkostnader inför år 2020 föranleder att Förskolenämnden 
beslutar om en åtgärdsplan för ekonomi i balans för åren 2019-2021. 
 
Åtgärdsplanen innefattar hela nämndens verksamhetsområde, såväl chefsstöd, 
ej lagstadgad verksamhet som kärnverksamhet.  

2 Chefsstöd 

 Omorganisation 

Ta bort alla biträdande rektorer och istället minska rektorsområden genom att 

öka antalet rektorer till 50 tjänster. Biträdande rektorer erbjuds andra 

befattningar inom förvaltningen. 

 Stödfunktioner 

Minska stödfunktioner inom funktionerna ekonomi, HR, kvalitet och 

utveckling, barnhälsa och administration med ca tolv tjänster. 

3 Ej lagstadgad verksamhet 

 Tittut 

Försäljning av bussen och avslut av verksamheten. Medarbetarna erbjuds 

befintliga tjänster inom förskolans verksamhet.  

 Minska öppettider öppna förskolor 

Öppethållande 20 timmar/vecka på de öppna förskolorna på familjecentralerna 

samt minskning av chefstjänst. 

 Ingen samverkan kring GDPR  

Förskoleförvaltningen avser att hantera detta inom befintlig organisation. 

4 Kärnverksamhet 

 Pausa inköp av arbetskläder 

Inga inköp av arbetskläder under 2020 bortsett från nyanställda i de fall det inte 

redan finns inköpta kläder. 

 Återhållsamhet 

Återhållsamhet inom alla verksamhetsformer avseende inköp, köpta tjänster, 

inventarier, konferenser och utbildningar. 
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Åtgärdsplan för ekonomi i balans Förskolenämnden 2019-2021 

 Tilläggsbelopp för 6-åringar i förskola och skolbarn i 
dygnet runt-verksamhet 

Dialog med Grundskoleförvaltningen. 

 Justerad debitering av samordnartjänster 

Dialog med Grundskoleförvaltningen. 

 Villkor för validering till förskollärare 

Betald ledighet med 25 % vid validering till förskollärare tas bort från och med 

hösten 2020. Bibehållet för dem som redan går.  
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Sammanträdesprotokoll – Förvaltningens 

samverkansgrupp 

    

Plats och tid: Tisdag den 8 oktober 2019,  

klockan 08.30-12.00, 

Olovsholmsgatan 32, plan 3 

   

Närvarande:  Ina Furtenbach Lindén För arbetsgivaren 

Helena M. Jiseborn För arbetsgivaren 

Marinette Strömqvist För arbetsgivaren  

(Ej närvarande vid §7) 

Ing-Marie Samuelsson För arbetsgivaren 

(kl. 9.00-9.10) 

Tanja Vööras  För arbetsgivaren 

(från kl 11.00, vid §7) 

Bosse Leskinen Lärarförbundet  

(från kl 11.00, vid §7) Skolledare 

Frida Nermansson Kommunal 

Martina Liljegärd  Kommunal  

Patrik Fredriksson Lärarförbundet 

Hasse Brännmar Vision 

 

Ej närvarande:  Anne Pihlo  Lärarnas Riksförbund 

Annika Samuelsson SACO 

Maud Olausson Vårdförbundet 

Karin Vapnar  Lärarförbundet 
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ÄRENDEN 

§ 1 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§ 2 Uppföljning av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gås igenom. 

Rekrytering andel förskollärare 

Arbetsgivaren informerar om att tidigare förslag om att göra avsteg från den 

politiska riktlinjen om fördelning 70/30 förskollärare/barnskötare inte längre är 

aktuellt.  

Statistik partiella ledigheter  

Arbetsgivaren informerar om att ta fram övergripande statistik på partiella 

ledigheter på samtliga enheter ej är hanterbart. Frågan skickas till LSG där de i 

egenskap av skyddskommitté kan välja att analysera specifika förskolor. 

Rutin handledarutbildning, kl 9.00-9.10 

Chef för kvalitet och utveckling återkopplar kring rutinen för 

handledarutbildning och går igenom gjorda förändringar. Rutinen anses vara 

samverkad och klar.  

Chef för kvalitet och utveckling går även igenom hur den ekonomiska 

fördelningen av ersättningen för VFU ser ut. Kommunal lyfter att det funnits 

oklarheter och olikheter kring hur pengarna används på förskolorna. 

Arbetsgivaren ser över rutinen gällande hur enheterna använder ersättningen 

som ges vid mottagande av lärling eller VFU-student och återkopplar. 

Städrutiner 

Arbetsgivaren önskar ett förtydligande kring vad för information som har utgått 

till förskolorna som lyftes på föregående möte. De fackliga representanterna 

informerar om att det efter Miljöförvaltningens tillsyn utgick städlistor och 

menar att det främst krävs en lösning på rengöring av mattor. Arbetsgivaren tar 

med sig frågan och återkopplar. 

 

§ 3 Verksamhetsärenden 

Lönekriterier omlänkade 

Arbetsgivaren informerar om att lönekriterierna är omlänkade och finns under 

”dokument och rutiner” på Förskoleförvaltningens sida på intranätet 

Ersättning kvoter – information 

Arbetsgivaren informerar om att kvoter för semester, sjukfrånvaro och tillfällig 

föräldrapenning har påverkats för de medarbetare som validerar och att en 

justering kommer att ske på individnivå.  

Serveringskök 

Arbetsgivaren informerar om att det pågår ett arbete med att se över om, och i 

så fall hur, Förskoleförvaltningen ska ta över kost- och 
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lokalvårdsorganisationen i egen regi och att denna utredning avvaktas innan 

beslut tas kring serveringskök.  

Förlängning av pågående tidsbegränsade anställningar och möjlighet att 

undanta LAS 

Arbetsgivaren önskar att FSG fattar ett principbeslut på Förskoleförvaltningen 

gällande att de medarbetare som är anställda på tidsbegränsade anställningar 

som planerar att förlängas fortsätter att inneha samma anställning för att skapa 

kontinuitet i verksamheten. Kommunal önskar ta med sig frågan och 

återkomma med besked på nästa FSG. 

Förtydligande semesterväxling 

Arbetsgivaren informerar om att ett förtydligande om semesterväxling har 

gjorts som ett stöd till förvaltningens chefer. Förtydligandet är även publicerat 

på intranätet. 

Uppstart löneöversyn 

Arbetsgivaren informerar om att förvaltningen har påbörjat arbetet med 

kommande löneöversyn. Detta för att ge lönesättande chefer möjlighet att 

under en längre tidsperiod föra dialog och skapa samsyn och likvärdighet i 

bedömningar utifrån gällande lönekriterier.  

 
§ 4 Organisation- och personalförändringar 

Samverkanspunkter Administrationen  

Barnhälsan 

Arbetsgivaren informerar om att enhetschef för den öppna verksamheten 

kommer att sammankalla till ett möte för att förtydliga risk- och 

konsekvensanalysen som gjorts. Endast vid behov kommer den att på nytt 

lyftas på FSG.  

Ekonomifunktionen 

Rekryteringen för ekonomtjänsten är klar och tjänsten tillsätts med start den 2 

januari 2020. Ekonomifunktionen har en medarbetare långtidssjukskriven.  

HR-funktionen 

Inga förändringar i dagsläget. 

Kvalitet och utveckling 

Inga förändringar i dagsläget. 

Administrativ funktion 

Chef för administrativ funktion är åter i tjänst från och med 1 oktober. 

 

§ 5 Hälsa och friskvård 

- 

 

§ 6 Arbetsmiljö – Skyddskommitté 
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SAM-almanackan aktuellt 

SAM-aktiviteter för oktober månad är: 

- Medarbetarsamtal 

- Rutin vid sjukfrånvaro och rehabiliteringsprocessen 

- Uppföljning arbetsmiljörond och Lika rättigheter och möjligheter 

- Medarbetarenkät – Dialog förs kring att använda sig av 

medarbetarenkät som psykosocial arbetsmiljörond. Arbetsgivaren tar 

med sig frågan för att se över möjligheterna.  

2. LSG uppföljning, Uppföljning SAM-uppgifter utifrån SAM-

almanackan 

3. Rapport om särskild arbetsmiljöhändelse eller risk 

4. Skyddsombud – rapportering 

Vision lyfter att ett arbete pågår med att tydliggöra skyddskommitténs uppdrag 

och arbete där skyddsombud ska vara med och arbeta aktivt med sjukfrånvaro, 

tillbud och arbetsskador. 

5. Uppföljning av statistik tillbud/arbetsskador, sjukfrånvaro 

Sjukstatistiken på förvaltningsnivå gås igenom. Underlag ligger i 

samverkansmappen på J:. 

6. Rapportering till FSG utifrån punkt 1-5 

Inga frågor har lyfts. 

 

§ 7 Ekonomi 

Månadsrapporten för september finns bilagad i handlingarna. 

Ekonomisk åtgärdsplan, kl 11.00 

Arbetsgivaren går igenom förslag till åtgärdsplan inför kommande budgetår 

samt utkast till tidplan. Tider bokas för fortsatt samverkan och förhandling 

gällande förändringarna. 

Samtliga fackliga representanter är överens om att informationen som lämnas 

vid dagens FSG går att likställa med MBL §19. Arbetsgivaren har härmed 

fullgjort sin primära informationsskyldighet enligt MBL §19.  

  

§ 8 Samverkansfrågor 

Frågor som rör fler förvaltningar – hur säkerställer vi samverkan 

Inga frågor som rör fler förvaltningar. 

Tillgänglighet för möten 

Arbetsgivaren meddelar att önskemål finns om att att samtliga använder sina 

digitala kalendrar för att underlätta vid bokning och ombokning av möten samt 

för att säkerställa att information om eventuella förändringar når fram till 

berörda parter. De fackliga representanterna tar till sig önskemålet. 
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Lönekriterier för biträdande 

Arbetsgivaren informerar om att lönekriterierna för biträdande har färdigställts 

och har skickats med i kallelsen. Samtliga är överens om att de anses vara 

samverkade och klara.  

Frågor från LSG till FSG 

FSG skickar frågan gällande statistik på partiella ledigheter att hantera i 

respektive LSG för de enheter som bedöms lämpliga. 

 

Information från CSG 

De fackliga representanterna som även deltar vid CSG gick igenom relevanta 

punkter från mötet den 2019-09-26. 

 

§ 9 Ärenden till nämnden 

Förvaltningschef går igenom oktober månads ärenden till nämnden. 

 Faktisk kostnad för skolbarn i behov av särskilt stöd vid dygnet runt 
förskola 

 Månadsrapport september 

 Ersättning vid deltagande vid integrationsdagen den 5 november 2019 

 Ersättning vid deltagande i konferens: Barnrätt i praktiken 20 november 

 Initiativärende - Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden gällande 
Lokalresursplan för 2020-2022 

 Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 

 Kontaktpolitikeruppdrag Förskolenämnden mandatperioden 2019-2022 

 Användning av buffert 2019 
 

 

§ 10 Övriga frågor 

Byte av tid för FSG i november 

Tiden för FSG i november ändras till den 4 november kl 09.30-12.00. 

Hälsosamtal 

Arbetsgivaren informerar om att Förskoleförvaltningen är en pilotförvaltning 

där ett antal rektorer genom Enheten för Organisationshälsa kommer att 

påbörja använda sig av ”Hälsosamtal” i syfte att arbeta proaktivt med 

sjukfrånvaron. Arbetsmaterialet (delas ut på dagens möte) har tagits fram av 

Organisationshälsa och samtalen ska göras med de som haft tre 

sjukfrånvarotillfällen under en 12-månadersperiod ur ett omtankeperspektiv. 

Samtalen ska inte likställas med rehabsamtal. Samtliga är överens om att påbörja 

arbetet med hälsosamtal. 

 

§ 11 Beslut 

- Rutinen gällande handledarutbildningen anses vara samverkad och klar. 

- Informationen gällande ekonomisk åtgärdsplan och föreslagen tidsplan 

under §7 likställs med information enligt MBL §19.  
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- Lönekriterier för biträdande rektorer anses vara samverkade och klara. 

- Införandet av Hälsosamtal i samarbete med Enheten för 

organisationshälsa anses vara samverkat. 

 

 

Samtliga deltagare uttryckte att samverkan vid dagens möte varit god. 

 

 

Vid protokollet  

Marinette Strömqvist samt Helena Munthe Jiseborn vid §7 

 

 

Justerat av: 

 

 

Ina Furtenbach Lindén    

Förvaltningschef 

 

 

 

 

Patrik Fredriksson  Frida Nermansson 

Lärarförbundet  Kommunal 

 

 

 

 

Hasse Brännmar  Bosse Leskinen 

Vision   Lärarförbundet Skolledare 

 

 

 

 

 



 

 

Förskoleförvaltningen 

Postadress 

Förskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Protokoll MBL §11, d.-nr 2019/06 

Förskoleförvaltningen 

Datum 2019-10-23 

Tid 07.30-08.30 

Plats Olovsholmsgatan 32, plan 3 

Deltagare För arbetsgivaren  

 Ina Furtenbach Lindén Förvaltningschef 

 Helena Munthe Jiseborn Chef för HR-funktionen 

   

 För arbetstagarna  

 Bosse Leskinen Lärarförbundet Skolledare 

 Hasse Brännmar Vision 

 Tommi Wärme  Lärarförbundet 

 Karin Vapnar Lärarförbundet 

 Towe Norder Lärarnas Riksförbund 

 Frida Nermansson Kommunal 

 Martina Liljegärd Kommunal 

 Helena Ehrenberg Psykologförbundet 

Ärende 

När förändringar i verksamheten planeras ska en bedömning göras om 

ändringarna medför risk för ohälsa och olycksfall som behöver åtgärdas. Detta  

genomfördes 2019-10-21 på samtliga funktioner som kan komma att påverkas 

av åtgärder i den ekonomiska åtgärdsplanen som avses att behandlas på 

Förskolenämndens sammanträde 2019-10-24. Dokumentation från 

riskanalyserna ska finnas med som en del i beslutsunderlaget inför 

förändringen. Arbetsgivaren har därför kallat till en förhandling enligt MBL 

§11. 

MBL §19 i ärendet avhandlades på FSG 2019-10-08. 

I samtliga risk- och konsekvensanalyser har skyddsombud från berörda förbund 

deltagit eller bjudits in att delta.  
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§ 1 Arbetsgivarens förslag till beslut 

Arbetsgivaren föreslår att de genomförda risk- och konsekvensanalyser 

tillsammans med förslag till ekonomisk åtgärdsplan skickas till 

Förskolenämnden. 

§ 2 Arbetstagarorganisationernas synpunkter 

Samtliga är överens om att samtliga risk- och konsekvensanalyser ger en bra 

bild av risker i och med föreslagna förändringar. Förbunden nedan önskar göra 

följande kommentarer: 

- Lärarförbundet skolledare anser att det även hade behövts en översyn 

över hela den administrativa organisationen, inklusive övergripande 

ledningsfunktioner. 

- Psykologförbundet hänvisar till och stödjer den utförda risk- och 

konsekvensanalysen som utförts av Barnhälsan gemensamt, men vill 

komplettera med följande: 

Ett av de tre möjliga scenarierna som beskrivits är att båda psykologtjänster tas 

bort från Barnhälsan. Detta vill vi starkt avråda ifrån.  

 Psykologer tillför en kompetens som ingen annan har i förvaltningen.  

 Psykologisk kompetens kompletterar den specialpedagogiska, och kan 

inte ersättas av annan yrkesgrupp. Psykologer är därtill en svårrekryterad 

yrkesgrupp.  

 Psykologer bidrar med kunskap om utvecklingspsykologi, om psykiska 

funktionsnedsättningar och normal utveckling, psykisk hälsa och ohälsa, 

om föräldraskap, ledarskap och mänskligt samspel, grupp- och 

organisationspsykologi, metoder för bemötande, problemlösning, 

konflikthantering, stressreduktion, grupputveckling och krisstöd.  

 Psykologer har förmåga och kunskap att göra fördjupade analyser, 

bedöma en situation runt ett eller flera barn eller i en personalgrupp, att 

särskilja mellan vad som kan bero på t.ex. diagnoser och vad som kan 

bero på faktorer i miljön, och därmed skapa hypoteser för vidare 

handlingsalternativ runt ett barn med svårigheter eller lågt välbefinnande.  

 Dessa kompetenser i samverkan med specialpedagogisk kunskap gör 

tillsammans att Barnhälsans kvalitet upprätthålls. Enbart 

specialpedagogisk kompetens räcker inte när orsakerna runt en svårlöslig 

situation är oklara. Allt det som räknats upp ovan är specifikt för 

psykologer, och detta förloras om det beslutas om att inte ha kvar yrket i 

Barnhälsan.  

 Den psykologiska kompetensen har förutsättningar att bidra på alla 

nivåer i organisationen, till gagn för allt från det enskilda barnet till barn 

i allmänhet, för pedagoger, rektorer, föräldrar, barnhälsans 

specialpedagoger och övriga i förvaltningen- chefer som medarbetare.  

Att ta bort detta vore ett stort misstag.  
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- Vision anser att en kvalificerad utredning vad gäller de administrativa 

arbetsuppgifterna inte har skett och att nedskärningarna på 

förvaltningen inte har analyserats tillräckligt.  

Idag gör biträdande rektorer administrativa arbetsuppgifter enligt de 

rutiner som finns på förvaltningen.  

Vision anser att man skall använda RAK (Rätt Använd Kompetens) för 

de professioner som finns på förvaltningen.  

Administratörer och samordnare har redan idag fullt upp med att göra 

barnplaceringar och lägga scheman med mera. Vision anser att man 

istället borde öka det administrativa stödet till rektorerna så att det 

möjliggör för dem att leda det pedagogiska arbetet i barngrupperna. 

Vision säger nej till neddragningarna. 

 

- Lärarförbundet och Kommunal anser att det är viktigt att politiken får 

kännedom om att riskbedömningar ännu inte är gjorda utifrån alla 

besparingsförslag gällande neddragningar på grundbemanningen i den 

öppna verksamheten.  

§ 3 Arbetsgivarens beslut 

Arbetsgivaren beslutar att skicka genomförda risk- och konsekvensanalyser 

samt föreslagen ekonomisk åtgärdsplan till Förskolenämnden. 

§ 4 Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet 

Parterna är överens om att arbetsgivaren härmed har fullgjort sin primära 

förhandlingsskyldighet enligt MBL §11.  

§ 5 Förhandlingens avslutande 

Fackliga organisationerna säger nej till den föreslagna ekonomiska 

åtgärdsplanen. 

Förhandlingen gällande frågan att skicka genomförda risk- och 

konsekvensanalyser till nämnden avslutas i enighet denna dag.  

 

Protokollet justerat av: 

Underskrift 

För arbetsgivaren För arbetstagarna 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ina Furtenbach Lindén Bosse Leskinen, Lärarförbundet Skolledare 
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 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Hasse Brännmar, Vision 

 
 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Tommi Wärme, Lärarförbundet 

 

 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Towe Norder, Lärarnas Riksförbund 

 

 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Frida Nermansson, Kommunal 

 

 För arbetstagarna 
 Underskrift 

  

 Namnförtydligande 

 Helena Ehrenberg, Psykologförbundet 

 

 

Vid protokollet 

Helena Munthe Jiseborn 

 



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

Vilken förändring avses i denna konsekvensbeskrivning?

Dokumentet används för att beskriva konsekvenserna för arbetsmiljön vid förändringar 
i verksamheten.

För arbetsgivaren

Huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud

Från personalgruppen

Från företagshälsovården

1.  Bakgrund

2.  Arbetsgrupp

a) enskilda tjänster/arbetet vid enskilda arbetsplatser

b) samarbetet/samordningen mellan tjänster

c)  samarbetet/samordningen med andra delar av verksamheten

3.  Beskrivning av förändringen

Följande personer är utsedda att genomföra analysen:

1 (5)

d)  påverkas service gentemot medborgare/brukare på något sätt av föreslagen förändring? I så fall hur?
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Enhet:

Datum

I och med förändring i budgetram föreslås Barnhälsan minska med tre tjänster. Idag består Barnhälsa av 12 

årsarbetare varav10 specialpedagoger och två psykologer. Förändringen kan innebära tre möjliga scenarion. 

Minskning med: 1: 3 Specped. 2: 2 Psykologer+1 Specped. 3: 1 Psykolog+2 Specped.

Skriv ut formulär

Risken är att inte alla barn som är i behov av särskilt stöd inte kommer att få det stöd de har rätt till eftersom 

pedagogerna inte får tillgång till stöd och den kunskap de behöver för att möta barns behov. Längre handläggningstider  

för de ärenden som inkommer. Möjligheterna till att arbeta förbyggande minskar vilket är ett av Barnhälsans främsta 

uppdrag.

Förskoleförvaltningen

Sara Carlsson Anette Falkenström

2019-10-21

Helena Ehrenberg, SP

Johanna Svedberg, HR-specialist

Möjlighet till samarbete minskar vilket är motsägelsefullt då förändringen samtidigt kräver att samarbetet ökar. 

Förändringarna kräver en översyn av organisationen. Färre personer ska ha fler fysiska möten då rektorsorganisationen 

i dagsläget är oförändrad. Trots neddragningar kommer möten med externa aktörer vara oförändrat i antal, som t ex. 

BUP, BVC, IFO, BNUT, logoped, habiliteringen, familjecentralen, samspelsmottagningen, grundskolan, grundsärskolan.

Möjlighet till samarbete minskar vilket är motsägelsefullt då förändringen samtidigt kräver att samarbetet ökar. 

Förändringarna kräver en översyn av organisationen. 

Förändringen kan innebära tre möjliga scenarion. Minskning med: 1: 3 Specped. 2: 2 Psykologer+1 Specped. 3: 1 

Psykolog+2 Specped. 

Monica Provén, chef för Barnhälsan

Barnhälsan

Karin Vapnar, Lärarförbundet



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4.  Riskinventering och riskbedömning
Blir effekten av förändringen någon ny arbetsmiljörisk? Finns det risker som ökar?  

Gör även bedömning om risken är allvarlig eller ej.  

OBS! Ytterligare typer av risk kan förekomma.

Arbetsmängd

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker Kommentar

Arbetstempo

2 (5)

Kränkningar, konflikter, 

trakasserier

Sociala kontakter

Nattarbete

Arbete med människor/

brukare

Risk för fysiskt våld

Tunga lyft, obekväma  

arbetsställningar

Otrygghet i anställningen

fortsättning nästa sida
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4

4

2

Fler förflyttningar mellan fler förskolor. Samma arbetsmängd 

ska utföras av färre personal.1

Förväntningar utifrån på vad Barnhälsan ska utföra kvarstår 

vilket kan leda till konfliktsituationer när möjlighet inte finns.

1

Skriv ut formulär

Skriv ut formulär

4

Oro över placering. 

Eftersom arbetsbelastningen redan är ansträngd med ökad 

mängd ärenden kommer en neddragning av 

grundbemanningen öka arbetsmängden ytterligare.

Ökad mängd relationer på grund av ökad mängd uppdrag. 

Både internt och externt.

-

Förskoleförvaltningen

3

-

Obalans mellan krav och förväntningar då olika lagtexter ställs 

mot varandra med konsekvensen stress som följd. Risk för 

minskad kontinuitet och uppföljning.

4



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

3 (5)

Möjlighet att påverka den 

egna arbetssituationen

Oregelbundna arbetstider

Trivsel med arbetet

Risk för olycksfall

Ensamarbete

Komplexa arbetsuppgifter

Ensidigt arbete, upprepat 

eller monotont

Tillgång till hjälpmedel

Fysiska arbetsmiljöfaktorer  

såsom ventilation, buller,  

belysning m m

Annat

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker fortsättning fg sida Kommentar
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3

Oro över att den framarbetade kvalitén i utförandet minskar. 

Minskad möjlighet till omvärldsbevakning. Oro över en etisk 

stress.

4

1

Minskad trivsel, otillräcklighet, ökad stress samt risk för ökat 

sjukskrivningstal.

4

-

Risk för ökad arbetsbelastning, mindre kollegialt lärande och 

reflektion.

Skriv ut formulär

Förskoleförvaltningen

1

-

Fler resor mellan fler förskolor, större geografiskt område.

4

Möjligheterna minskar, stor oro för generella insatser, oro över 

att inte kunna arbeta med det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet.

3

Beroende på scenario minskar möjligheten till 

tvärprofessionellt samarbete. Risk för kunskapstapp i 

Barnhälsan.

4



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4 (5)

På vilket sätt kan effekten av förändringen medföra en bättre arbetsmiljö?

5.  Positiva effekter

a) Vilka åtgärder behövs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö?

7.  Aktuella åtgärder

Vilka åsikter finns hos berörda medarbetare om konsekvenserna av förändringen?

6.  Berörda medarbetares synpunkter

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

b) Vilka åtgärder behövs för att ta bort/minska de kvarvarade riskerna?

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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Ansvarig: Klart när Uppföljning

Risk:Möjlighet att påverka den egna arbetssituationen- chef bevakar förebyggande och hälsofrämjande arbete.  

Risk:Trivsel i arbetet- Fortstätta med mätstickan och kontinuerlig dialog och prioriteringar. Metoder för stressreduktion. 

Risk:Ensamarbete- Fortsätta prioritera gemensam planerings- och utvecklingstid.

Oro och stress över att inte räcka till, oro över att kompetensen inte ska räcka till. Oro över att ta uppdrag som inte 

ligger inom respektive profession. En oro för personal- och kompetenstapp. 

Barnkonsekvensanalys behöver göras.

Monica Provén

2019-12-31 Kon. och på APT.

Kont. och på APT.

Risk:Arbete med människor/brukare- förtydliga rollfördelning och förskolornas ansvar inför uppdrag. Rikta insatser 

tydligare mot behov. Värna tiden ute på förskolorna. Både observation, handledning och konsultation samt möte med 

vårdnadshavare.

2019-12-31

Monica Provén

Risk:Sociala kontakter- Prioritera och försöka samordna möten/forum. 

Risk:Fysisk arbetsmiljö- Prioritera och försöka samordna möten/forum. Kalla till fler möten på förvaltningen om möjlighet 

finns. 

Monica Provén

Kont. och på APT.

2019-12-31

Monica Provén

Risk:Otrygghet i anställningen- information och möjlighet till stöd. 

Risk:Komplexa arbetsuppgifter- Åtgärd beror på vilket beslut som tas. Eventuell åtgärd kan vara att köpa in profession.

Risk: (Se risk annat) Oro över minskning av framarbetad kvalité, minskad omvärldsbevakning, etisk stress- 

Avsätta tid till kollegialt lärande. Bevaka tid för forskning och vetenskaplig grund. Hjälp till prioritering av arbetsuppgifter. 

Handledning för att minska risk för etisk stress.

2019-12-31

Risk:Arbetsmängd och arbetstempo Avsätta tid till att se över organisationen samt prioritering av arbetsuppgifter. 

Rutiner för prioritering av ärenden upprättas. Minskat stöd till fristående förskolor.

Förskoleförvaltningen

2019-12-31

Monica Provén

Kon. och på APT.

Kont. och på APT.Monica Provén

2019-12-31

Skriv ut formulär

Kon. och på APT.



c)  Kan förändringen genomföras på något annat sätt för att minska de negativa arbetsmiljöeffekterna? I så fall hur?

d)  Övrigt?

8. Uppföljning
Tidpunkt för uppföljning av arbetsmiljöeffekterna av förändringen i verksamheten.

Datum för uppföljning

Ort

Datum

Arbetsgivare Skyddsombud

Ort

Datum

Ort

Datum

5 (5)

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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Kon. och på APT.

2019-10-21

Huvudskyddsombud

Borås Borås

2020-03-24

Kon. och på APT.

Nej.

Kon. och på APT.

Kon. och på APT.

2
0
1
9
-1

0
-2

2
 0

7
:4

9
:0

3

Kon. och på APT.

2019-10-21

Kon. och på APT.

Kon. och på APT.

Kon. och på APT.

Kon. och på APT.

Helena Ehrenberg

Skriv ut formulär

Karin Vapnar

Kon. och på APT.

Kon. och på APT.

Monica Provén

Kon. och på APT.

2019-10-21

Borås



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

Vilken förändring avses i denna konsekvensbeskrivning?

Dokumentet används för att beskriva konsekvenserna för arbetsmiljön vid förändringar 
i verksamheten.

För arbetsgivaren

Huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud

Från personalgruppen

Från företagshälsovården

1.  Bakgrund

2.  Arbetsgrupp

a) enskilda tjänster/arbetet vid enskilda arbetsplatser

b) samarbetet/samordningen mellan tjänster

c)  samarbetet/samordningen med andra delar av verksamheten

3.  Beskrivning av förändringen

Följande personer är utsedda att genomföra analysen:

1 (5)

d)  påverkas service gentemot medborgare/brukare på något sätt av föreslagen förändring? I så fall hur?
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Enhet:

Datum

Föräldravikariat som HR-administratör ersätts inte med start 1/11 2019 och förväntas vara under hela 2020 

samt en bit in i 2021.  

Förändring i chefsuppdrag i samband med omorganisation.

Skriv ut formulär

Kan komma att påverkas indirekt genom längre handläggningstid i frågor samt förändring i det stöd som ges till rektorer. 

Förskoleförvaltningen

Mira VartiainenJohanna Svedberg Helena Werneholm

2019-10-21

Annika Samuelsson, SACO

Servicen till rektorerna kan komma att påverkas med längre handläggningstider då HR-specialister även kommer att 

behöva utföra administrativa arbetsuppgifter, framförallt inom rehabilitering- och personalärenden samt annonsering.  

De kontaktytorna som HR-administratören har idag kommer att läggas på HR-specialisterna.  

Behöver få ett bättre samarbete med andra funktioner i och med att antalet personer på HR minskar.

En mindre person som ska utföra arbetet. Det övergripande arbetet i att utveckla processer kan komma att påverkas. 

Handläggningstiden för det löpande arbetet kan komma att bli längre. 

Helena Munthe Jiseborn, chef för HR

HR

Hasse Brännmar, Vision



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4.  Riskinventering och riskbedömning
Blir effekten av förändringen någon ny arbetsmiljörisk? Finns det risker som ökar?  

Gör även bedömning om risken är allvarlig eller ej.  

OBS! Ytterligare typer av risk kan förekomma.

Arbetsmängd

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker Kommentar

Arbetstempo

2 (5)

Kränkningar, konflikter, 

trakasserier

Sociala kontakter

Nattarbete

Arbete med människor/

brukare

Risk för fysiskt våld

Tunga lyft, obekväma  

arbetsställningar

Otrygghet i anställningen

fortsättning nästa sida

Bo
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s 
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ng
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3

3

1

Tempot kan komma att behöva öka i och med ökad 

arbetsmängd. Den naturliga återhämtningen som finns i 

arbetsbelastningen i dagsläget kan komma att försvinna.

1

Finns inte i dagsläget

Skriv ut formulär

Skriv ut formulär

1

På grund av turbulensen som förändringen medför på hela 

förvaltningen samt minskning i bemanning på HR kommer 

arbetsmängden att öka. 

Kommer få fler kontaktytor.

1

Förskoleförvaltningen

2

-

1



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

3 (5)

Möjlighet att påverka den 

egna arbetssituationen

Oregelbundna arbetstider

Trivsel med arbetet

Risk för olycksfall

Ensamarbete

Komplexa arbetsuppgifter

Ensidigt arbete, upprepat 

eller monotont

Tillgång till hjälpmedel

Fysiska arbetsmiljöfaktorer  

såsom ventilation, buller,  

belysning m m

Annat

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker fortsättning fg sida Kommentar
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1

1

1

Stressen kan komma att öka vilket påverkar trivseln.

1

Skriv ut formulär

Förskoleförvaltningen

1

1

2

Den naturliga återhämtningen som finns i arbetsbelastningen i 

dagsläget kan komma att försvinna.

1

3



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4 (5)

På vilket sätt kan effekten av förändringen medföra en bättre arbetsmiljö?

5.  Positiva effekter

a) Vilka åtgärder behövs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö?

7.  Aktuella åtgärder

Vilka åsikter finns hos berörda medarbetare om konsekvenserna av förändringen?

6.  Berörda medarbetares synpunkter

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

b) Vilka åtgärder behövs för att ta bort/minska de kvarvarade riskerna?

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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Ansvarig: Klart när Uppföljning

Tid för egen kompetensutveckling kommer att minska betydligt. Vi upplever att vikariatet behöver ersättas för att kunna 

upprätthålla servicen gentemot rektorerna.  

 

Möjligheten att jobba proaktivt och strategiskt med bland annat arbetsmiljö- och hälsofrågor samt kompetensförsörjning 

kommer att minska. 

Helena Munthe Jiseborn

varje månad på APT

Prioriteringslista ska upprättas.

2019-11-21

Möjlighet att påverka den egna arbetssituationen, riskbedömning 3. 

Behöver hjälp och stöd att prioritera för att vara ett så bra stöd till rektorerna som möjligt.  

Helena Munthe Jiseborn

varje månad på APT

2019-12-31

Helena Munthe Jiseborn

Uppföljning av arbetsmiljön utifrån förändringen finns med som stående punkt på APT.

Arbetstempo, riskbedömning 3. 

Behöver hjälp och stöd att prioritera för att vara ett så bra stöd till rektorerna som möjligt. Viktigt att koppla ihop till AFS 

2015:4. 

kontinuerligt

Arbetsmängd, riskbedömning 3. 

Kontinuerliga uppföljningar på APT och fortsätta använda mätstickan varje månad. 

Förskoleförvaltningen

kontinuerligt

Helena Munthe Jiseborn

varje månad på APTHelena Munthe Jiseborn

kontinuerligt

Kommer att lära sig nya arbetsuppgifter och få en större helhetsbild över HR-arbetet på förvaltningen. 

Skriv ut formulär



c)  Kan förändringen genomföras på något annat sätt för att minska de negativa arbetsmiljöeffekterna? I så fall hur?

d)  Övrigt?

8. Uppföljning
Tidpunkt för uppföljning av arbetsmiljöeffekterna av förändringen i verksamheten.

Datum för uppföljning

Ort

Datum

Arbetsgivare Skyddsombud

Ort

Datum

Ort

Datum

5 (5)

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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2019-10-21

Huvudskyddsombud

Borås Borås

2020-04-02

Nej.

2
0
1
9
-1

0
-2

2
 0

7
:4

9
:5

0

2019-10-21

Hasse Brännmar

Skriv ut formulär

Annika SamuelssonHelena Munthe Jiseborn

2019-10-21

Borås



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

Vilken förändring avses i denna konsekvensbeskrivning?

Dokumentet används för att beskriva konsekvenserna för arbetsmiljön vid förändringar 
i verksamheten.

För arbetsgivaren

Huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud

Från personalgruppen

Från företagshälsovården

1.  Bakgrund

2.  Arbetsgrupp

a) enskilda tjänster/arbetet vid enskilda arbetsplatser

b) samarbetet/samordningen mellan tjänster

c)  samarbetet/samordningen med andra delar av verksamheten

3.  Beskrivning av förändringen

Följande personer är utsedda att genomföra analysen:

1 (5)

d)  påverkas service gentemot medborgare/brukare på något sätt av föreslagen förändring? I så fall hur?
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Enhet:

Datum

I och med förändring i budgetram föreslås Kvalitet och utvecklingsenheten minska med tre tjänster. 

Anpassning från sju till fyra tjänster.

Skriv ut formulär

Beroende på beslut som fattas kan service gentemot vårdnadshavare minska. Exempelvis stöd till ansökningar, även 

handläggningstiden kan komma att öka. 

Förskoleförvaltningen

Thorvald Pellby Pettersson Marina Strömqvist

2019-10-21

Lärarförbundet Skolledare

Tommi Wärme, Lärarförbundet

Johanna Svedberg, HR-specialist

Risk för att inte kunna omhänderta administrativa uppdrag från andra funktioner. Mindre stöd till förskolor med uppdrag 

utifrån de 80 verksamhetsplanerna. Möjlighet till samarbete med Barnhälsan kan komma att minska. Tid för att ingå i 

externa nätverk kan komma att minska. Genomförande av uppdrag i fristående verksamhet, ex. tillsyn enligt skollagen. 

Beroende på beslut som fattas kan stödet i IT-system minska. 

Förändring av dynamiken i gruppen, samspelet och samverkan mellan de olika professionerna riskerar att minska/

försvinna. 

Förändringen innebär att tre tjänster försvinner som i sin tur leder till att spetskompetenser kan komma att försvinna. 

Förändringen innebär även prioriteringar i arbetsuppgifter samt en ökning av arbetsuppgifter. Ökat administrativt arbete. 

 

Ing-Marie Samuelsson, chef för KoU

Kvalitet och utveckling

Margareta Andersson



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4.  Riskinventering och riskbedömning
Blir effekten av förändringen någon ny arbetsmiljörisk? Finns det risker som ökar?  

Gör även bedömning om risken är allvarlig eller ej.  

OBS! Ytterligare typer av risk kan förekomma.

Arbetsmängd

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker Kommentar

Arbetstempo

2 (5)

Kränkningar, konflikter, 

trakasserier

Sociala kontakter

Nattarbete

Arbete med människor/

brukare

Risk för fysiskt våld

Tunga lyft, obekväma  

arbetsställningar

Otrygghet i anställningen

fortsättning nästa sida
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3

4

2

En minskning med tre tjänster kommer innebära en ökning i 

arbetstempo för kvarvarande. 

I och med en omorganisation kan det komma uppstå konflikter.

1

Skriv ut formulär

Skriv ut formulär

1

Ovisshet kring anställningen skapar otrygghet.

En minskning med tre tjänster kommer innebära en ökning i 

arbetsmängd och nya arbetsuppgifter för kvarvarande. 

Fler sociala kontakter.

-

Förskoleförvaltningen

2

-

4



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

3 (5)

Möjlighet att påverka den 

egna arbetssituationen

Oregelbundna arbetstider

Trivsel med arbetet

Risk för olycksfall

Ensamarbete

Komplexa arbetsuppgifter

Ensidigt arbete, upprepat 

eller monotont

Tillgång till hjälpmedel

Fysiska arbetsmiljöfaktorer  

såsom ventilation, buller,  

belysning m m

Annat

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker fortsättning fg sida Kommentar
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-

4

-

I och med nya arbetsuppgifter och oro kommer trivseln att 

påverkas.

-

Skriv ut formulär

Förskoleförvaltningen

-

-

3

Kommer att minska.

-

Komplexiteten i arbete kommer öka i och med nya 

arbetsuppgifter.

2



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4 (5)

På vilket sätt kan effekten av förändringen medföra en bättre arbetsmiljö?

5.  Positiva effekter

a) Vilka åtgärder behövs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö?

7.  Aktuella åtgärder

Vilka åsikter finns hos berörda medarbetare om konsekvenserna av förändringen?

6.  Berörda medarbetares synpunkter

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

b) Vilka åtgärder behövs för att ta bort/minska de kvarvarade riskerna?

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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Ansvarig: Klart när Uppföljning

Det finns en osäkerhet kring  hur påbörjade processer ska omhändertas. Hur ska kompetenser som försvinner ersättas? 

Stor sorg över att medarbetare kommer behöva flytta och få andra uppdrag. Förändringar kommer drabba de rektorer 

som behöver stöd gällande kompetensutveckling för personal och andra olika processer.

Ing-Marie Samuelsson

Kont. och på APT

Kont. och på APT

Risk: Komplex arbetsuppgifter. Åtgärd- Dialog innan beslut fattas, när beslut väl är taget avsätts tid för överlämning 

samt stöd vid behov.

Risk: Trivsel med arbetet. Åtgärd- Dialog innan beslut fattas, när beslut väl är taget avsätts tid för överlämning. 

Kontinuerlig uppföljning kring trivsel och mående på de månatliga uppföljningarna.

Ing-Marie Samuelsson

Kont. och på APT

2019-12-31

Ing-Marie Samuelsson

Risk: Otrygghet i anställningen. Åtgärd- Tydlig information, transparens kring beslut samt möjlighet till stöd vid behov. 

Ömsesidigt ansvar för tydligt informationsutbyte.

2019-12-31

Risk: Arbetsmängd, arbetstempo. Åtgärd- Prioritera arbetsuppgifter. 

Förskoleförvaltningen

2019-12-31

Kont. och på APT

Kont. och på APTIng-Marie Samuelsson

2019-12-31

En omorganisation kan innebära en genomlysning av verksamheten/processer. 

Skriv ut formulär

Kont. och på APT



c)  Kan förändringen genomföras på något annat sätt för att minska de negativa arbetsmiljöeffekterna? I så fall hur?

d)  Övrigt?

8. Uppföljning
Tidpunkt för uppföljning av arbetsmiljöeffekterna av förändringen i verksamheten.

Datum för uppföljning

Ort

Datum

Arbetsgivare Skyddsombud

Ort

Datum

Ort

Datum

5 (5)

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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Kont. och på APT

2019-10-21

Huvudskyddsombud

Borås Borås

2020-04-07

Kont. och på APT

Nej.

Kont. och på APT

Kont. och på APT

2
0
1
9
-1

0
-2

2
 0

7
:4

9
:4

6

Kont. och på APT

2019-10-21

Kont. och på APT

Kont. och på APT

Kont. och på APT

Kont. och på APT

Margareta Andersson

Skriv ut formulär

Tommi Wärme

Kont. och på APT

Kont. och på APT

Ing-Marie Samuelsson

Kont. och på APT

2019-10-21

Borås



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

Vilken förändring avses i denna konsekvensbeskrivning?

Dokumentet används för att beskriva konsekvenserna för arbetsmiljön vid förändringar 
i verksamheten.

För arbetsgivaren

Huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud

Från personalgruppen

Från företagshälsovården

1.  Bakgrund

2.  Arbetsgrupp

a) enskilda tjänster/arbetet vid enskilda arbetsplatser

b) samarbetet/samordningen mellan tjänster

c)  samarbetet/samordningen med andra delar av verksamheten

3.  Beskrivning av förändringen

Följande personer är utsedda att genomföra analysen:

1 (5)

d)  påverkas service gentemot medborgare/brukare på något sätt av föreslagen förändring? I så fall hur?
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Enhet:

Datum

Funktionen biträdande rektorer föreslås att tas bort och i samband med det öka antalet rektorer med 11 

tjänster vilket innebär att rektorsområdena kan komma att minska.

Skriv ut formulär

Tillgänglighet för brukare att kunna nå en arbetsgivarrepresentant minskar. Möjlighet att kunna besöka verksamheten 

för medborgare blir svårare då biträdande haft den arbetsuppgiften. 

Förskoleförvaltningen

Jessika Kjellén

2019-10-21

Lärarförbundet Skolledare

Jenny Mårtensson

Marie Thorén, verksamhetschef

Helena Munthe Jiseborn, HR-chef

Kontakt med externa stödfunktioner som vaktmästeri, kost/lokalvård, LFF, kontakt med andra skolor (VFU från 

Högskolan, gymnasieskolorna inför APU, lärlingstjänster) kan komma att öka då det till viss del skötts av biträdande.

Förändringen kräver mer samarbete mellan rektorer, kontakt med stödfunktioner kan komma att öka då det till viss del 

skötts av biträdande. 

Biträdande rektors uppgifter behöver fortsätta att utföras och kommer att behöva fördelas till andra funktioner, 

exempelvis rektor eller pedagogisk personal i verksamheten.  

Upplevelsen av en närvarande chef kan komma att minska på de rektorer som har flera enheter då biträdande rektor 

inte finns kvar. 

Carina Holmström, verksamhetschef

Rektorer

Bosse Leskinen



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4.  Riskinventering och riskbedömning
Blir effekten av förändringen någon ny arbetsmiljörisk? Finns det risker som ökar?  

Gör även bedömning om risken är allvarlig eller ej.  

OBS! Ytterligare typer av risk kan förekomma.

Arbetsmängd

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker Kommentar

Arbetstempo

2 (5)

Kränkningar, konflikter, 

trakasserier

Sociala kontakter

Nattarbete

Arbete med människor/

brukare

Risk för fysiskt våld

Tunga lyft, obekväma  

arbetsställningar

Otrygghet i anställningen

fortsättning nästa sida
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3

3

2

Beror på hur förutsättningarna sett ut tidigare för den enskilde 

samt om rektorns område minskar eller ej. Påverkas också av 

hur stödfunktionerna kommer att organiseras.

Möjligheten för rektor att ha möten med vårdnadshavare 

kommer att minska vilket kan leda till konfliktsituationer.

2

Skriv ut formulär

Skriv ut formulär

2

Osäkerhet i anställningen för de av de biträdande som 

rekryteras till tidsbegränsade rektorstjänster.

Beror på hur förutsättningarna sett ut tidigare för den enskilde 

samt om rektorns område minskar eller ej. Påverkas också av 

hur stödfunktionerna kommer att organiseras. I samband med 

rektorsutbildning har avlastning funnits. Forts under "annat"

Kan öka något i det löpande arbetet.

Ur ett medarbetarperspektiv kan tryggheten minska då det kan 

bli mindre tid som arbetsledande person är på plats på 

förskolan. 

1

Förskoleförvaltningen

2

1

Kan öka något i det löpande arbetet.

3



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

3 (5)

Möjlighet att påverka den 

egna arbetssituationen

Oregelbundna arbetstider

Trivsel med arbetet

Risk för olycksfall

Ensamarbete

Komplexa arbetsuppgifter

Ensidigt arbete, upprepat 

eller monotont

Tillgång till hjälpmedel

Fysiska arbetsmiljöfaktorer  

såsom ventilation, buller,  

belysning m m

Annat

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker fortsättning fg sida Kommentar
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3

Forts på arbetsmängd: Rektorer kommer att behöva täcka upp 

för varandra i samband med rektorsprogram, vilket blir en 

ökad arbetsmängd.  

Organisering för sommarförskola kommer behöva hanteras av 

rektor vilket innebär ökad arbetsmängd.

3

1

Förändringen för många rektorer är stor vilket kan komma att 

påverka trivseln med arbetet.

1

Kan komma att bli mer ensamarbete då många rektorer 

arbetar väldigt nära de biträdande rektorerna.

Skriv ut formulär

Förskoleförvaltningen

1

1

Vissa förskolor har i dagsläget inte befintliga kontor där rektor 

kan ha sin arbetsplats. 

3

Kan inte påverka de yttre förutsättningarna exempelvis budget 

och arbetstider. 

4

Variationen i arbetet ökar och uppgifter som rektor tidigare 

delegerat till biträdande eller stödfunktioner behöver rektor 

göra själv och därmed behöver kompetensutveckling inom 

dessa områden. 

3



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4 (5)

På vilket sätt kan effekten av förändringen medföra en bättre arbetsmiljö?

5.  Positiva effekter

a) Vilka åtgärder behövs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö?

7.  Aktuella åtgärder

Vilka åsikter finns hos berörda medarbetare om konsekvenserna av förändringen?

6.  Berörda medarbetares synpunkter

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

b) Vilka åtgärder behövs för att ta bort/minska de kvarvarade riskerna?

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Bo
rå

s 
St

ad
: S

A
M

 - 
Ri

sk
be

dö
m

ni
ng

 1
70

10
1 

LA

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Risker bedömda som 2: Viktigt att ha en bra kommunikation mellan rektor och verksamhetschef för att följa upp. Ha som 

stående punkt på kvalitetsdialoger under våren. 

Majoriteten av rektorerna är nöjda med biträdande rektorerna och uttrycker oro kring att tjänsten ska tas bort. 

Mätstickan har visat på att arbetsbelastningen har minskat och välmåendet hos rektorerna har ökat vilket går att härröra 

till biträdande.  

Stor variation i vilka konsekvenser det medför finns hos rektorerna då erfarenheterna sedan tidigare varierar. Vissa ser 

mindre risker med förändringen medan vissa ser stora.  

Oro finns kring uppföljnings- och rapporteringsuppgifter som centralt läggs på rektor och hur detta kan påverka 

kvaliteten i verksamheten.

Verksamhetschef

löpande under våren  

Feb 2020

Forts på risker:  

Komplexa arbetsuppgifter - se över vilken kompetensutveckling som behövs utifrån minskad stödfunktioner. 

Uppföljning juni 2020.

löpande under våren

Verksamhetschef

Otrygghet i anställningen - tydlig kommunikation och transparens från verksamhetschefer kring anställningar. 

Uppföljning på kvalitetsdialoger varje månad.

Verksamhetschef

varje månad på APT

2020-03-01

Verksamhetschef

Möjlighet att påverka egna arbetssituationen:  

Tydlig kommunikation och transparens från verksamhetschef och förvaltningschef gällande övergripande beslut.  

Uppföljning juni 2020 genom en summering av våren innan semester.

Arbetsmängd/arbetstempo/trivsel/ensamarbete - se över arbetsuppgifter som finns och göra en tydlig 

prioriteringsordning och arbetsuppgifter som inte ska utföras. Kontinuerlig uppföljning av arbetsbelastning och 

välmående med hjälp av mätstickan varje månad under våren samt enskild uppföljning varje månad på kvalitetsdialoger.

löpande

Säkerställa att det finns fungerande arbetsplatser för rektorer i de nya förskoleområdena.

Förskoleförvaltningen

kontinuerligt

Verksamhetschef och förvaltningschef

 

månadsvisVerksamhetschef

2020-01-01

Några rektorer kommer att få färre förskolor vilket kommer påverka att rektor känner sig mindre splittrad och kan 

fokusera på processer på en förskola i stället för att hålla igång parallella.  

Mer kollegialt utbyte med andra rektorer. 

Medarbetarna får möjlighet att ta större eget ansvar vilket kan komma att bidra till individuell utveckling. 

Skriv ut formulär

 



c)  Kan förändringen genomföras på något annat sätt för att minska de negativa arbetsmiljöeffekterna? I så fall hur?

d)  Övrigt?

8. Uppföljning
Tidpunkt för uppföljning av arbetsmiljöeffekterna av förändringen i verksamheten.

Datum för uppföljning

Ort

Datum

Arbetsgivare Skyddsombud

Ort

Datum

Ort

Datum

5 (5)

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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2019-10-21

Huvudskyddsombud

Borås Borås

Mars 2020

 

- Anpassningar i ramtiderna till 06.00-18.00 hade minskat de negativa arbetsmiljöeffekterna. 

- Endast hantera överflyttningar två gånger per år hade minskat de negativa arbetsmiljöeffekterna. 

- Tillämpa skollagen och erbjuda förskola från 1 års ålder hade minskat de negativa arbetsmiljöeffekterna.

Göra anpassningar i förvaltningsledning och på funktionen Kvalitet och utveckling samt ej lagstadgad verksamhet för att 

kunna behålla biträdande rektorer i viss utsträckning. 

 

 

2
0
1
9
-1

0
-2

2
 0

7
:4

8
:5

8

 

2019-10-21

- Införa arbetsgivarintyg som styrker behov av vistelsetid och/eller rätt till förskoleplats hade minskat de negativa 

arbetsmiljöeffekterna.

 

 

 

 

Skriv ut formulär

Bosse Leskinen

 

 

Carina Holmström

 

2019-10-21

Borås



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

Vilken förändring avses i denna konsekvensbeskrivning?

Dokumentet används för att beskriva konsekvenserna för arbetsmiljön vid förändringar 
i verksamheten.

För arbetsgivaren

Huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud

Från personalgruppen

Från företagshälsovården

1.  Bakgrund

2.  Arbetsgrupp

a) enskilda tjänster/arbetet vid enskilda arbetsplatser

b) samarbetet/samordningen mellan tjänster

c)  samarbetet/samordningen med andra delar av verksamheten

3.  Beskrivning av förändringen

Följande personer är utsedda att genomföra analysen:

1 (5)

d)  påverkas service gentemot medborgare/brukare på något sätt av föreslagen förändring? I så fall hur?
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Enhet:

Datum

Föräldravikariat som utredare ersätts inte.  

 

Förändring i chefsuppdrag i samband med omorganisation.

Skriv ut formulär

Bedöms inte kommer att påverkas. De underlag som skickas till nämnden, kommer att prioriteras. 

Förskoleförvaltningen

Malin Stomberg

Mira Vartiainen, HR-specialist

Emelie Hansson

2019-10-21

Annika Samuelsson, SACO

Roshan Shokri

Helena Werneholm, HR-specialist

Enheten får stöd i utredning av chef för administrationen , under en period. 

Vi kommer att behöva se över om vi ska samarbeta på andra sätt. 

Tjänst som utredare ersätts inte under föräldraledigheten. 

 

IT-samordnare organiseras under Kvalitet- och utvecklingsfunktionen. 

Tanja Vööras, chef för ekonomifunktione

Ekonomifunktionen

Hasse Brännmar, Vision



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4.  Riskinventering och riskbedömning
Blir effekten av förändringen någon ny arbetsmiljörisk? Finns det risker som ökar?  

Gör även bedömning om risken är allvarlig eller ej.  

OBS! Ytterligare typer av risk kan förekomma.

Arbetsmängd

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker Kommentar

Arbetstempo

2 (5)

Kränkningar, konflikter, 

trakasserier

Sociala kontakter

Nattarbete

Arbete med människor/

brukare

Risk för fysiskt våld

Tunga lyft, obekväma  

arbetsställningar

Otrygghet i anställningen

fortsättning nästa sida
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3

3

1

Kan komma att öka under vissa perioder. 

1

Skriv ut formulär

Skriv ut formulär

-

Kan komma att öka under vissa perioder. 

1

Förskoleförvaltningen

2

-

1



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

3 (5)

Möjlighet att påverka den 

egna arbetssituationen

Oregelbundna arbetstider

Trivsel med arbetet

Risk för olycksfall

Ensamarbete

Komplexa arbetsuppgifter

Ensidigt arbete, upprepat 

eller monotont

Tillgång till hjälpmedel

Fysiska arbetsmiljöfaktorer  

såsom ventilation, buller,  

belysning m m

Annat

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker fortsättning fg sida Kommentar
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1

2

1

1

Skriv ut formulär

Förskoleförvaltningen

1

-

1

1

2



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4 (5)

På vilket sätt kan effekten av förändringen medföra en bättre arbetsmiljö?

5.  Positiva effekter

a) Vilka åtgärder behövs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö?

7.  Aktuella åtgärder

Vilka åsikter finns hos berörda medarbetare om konsekvenserna av förändringen?

6.  Berörda medarbetares synpunkter

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

b) Vilka åtgärder behövs för att ta bort/minska de kvarvarade riskerna?

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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Ansvarig: Klart när Uppföljning

Kommer att behöva prioritera, men har stöttning av chef. 

varje APT

Tydliggöra hur utredningsuppdragen ska hanteras på förvaltningen under föräldraledighetstiden. 

Tanja Vööras

varje APTTanja Vööras

Arbetstempo (riskbedömning 3) 

Regelbundna avstämningar med enskilda medarbetare. Chef hjälper till att prioritera vid behov. 

Mätstickan införs varje månad. 

2019-12-20

Arbetsmängd (riskbedömning 3). 

Regelbundna avstämningar med enskilda medarbetare. Chef hjälper till att prioritera vid behov. 

Mätstickan införs varje månad. 

Förskoleförvaltningen

kontinuerligt

Tanja Vööras

kontinuerligt

På sikt; När man hjälps åt, alla får inblick i varandras arbetsuppgifter. Arbetsmiljön blir mindre sårbar. 

Skriv ut formulär



c)  Kan förändringen genomföras på något annat sätt för att minska de negativa arbetsmiljöeffekterna? I så fall hur?

d)  Övrigt?

8. Uppföljning
Tidpunkt för uppföljning av arbetsmiljöeffekterna av förändringen i verksamheten.

Datum för uppföljning

Ort

Datum

Arbetsgivare Skyddsombud

Ort

Datum

Ort

Datum

5 (5)

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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2019-10-21

Huvudskyddsombud

Borås Borås

2020-04-02

2
0
1
9
-1

0
-2

2
 0

7
:4

9
:1

1

2019-10-21

Annika Samuelsson

Skriv ut formulär

Hasse BrännmarTanja Vööras

2019-10-21

Borås



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

Vilken förändring avses i denna konsekvensbeskrivning?

Dokumentet används för att beskriva konsekvenserna för arbetsmiljön vid förändringar 
i verksamheten.

För arbetsgivaren

Huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud

Från personalgruppen

Från företagshälsovården

1.  Bakgrund

2.  Arbetsgrupp

a) enskilda tjänster/arbetet vid enskilda arbetsplatser

b) samarbetet/samordningen mellan tjänster

c)  samarbetet/samordningen med andra delar av verksamheten

3.  Beskrivning av förändringen

Följande personer är utsedda att genomföra analysen:

1 (5)

d)  påverkas service gentemot medborgare/brukare på något sätt av föreslagen förändring? I så fall hur?
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Enhet:

Datum

I och med förändring i budgetram föreslås den administrativa funktionen minska från 17 personer med fyra till 

13. I dagsläget arbetar inte alla heltid, total sysselsättningsgrad är 16.65 åa. I samband med förändringen 

kom mer även en person (0,9 åa) byta enhet vilket också kan komma att påverka den admin. funktionen.

Skriv ut formulär

Längre handläggningstider samt försämrad kvalitet och likvärdighet gällande bland annat placeringar och kontroller. 

Svårigheter att säkerställa att medborgarna får samma hantering. Besökstiderna samt telefontider kan komma att 

behöva att ses över vilket ger en minskad service gentemot medborgarna. Sämre service gentemot rektorerna och 

familjecentralerna kan komma att påverka brukare. 

Förskoleförvaltningen

Maja SauvolainenEva Jansson Lena Lindström

2019-10-21

Tommi Wärme, Lärarförbundet

Ing-Marie Mårtensson Lisbeth Fors Mahlanen

Helena Munthe Jiseborn, HR-chef

Emelie Johansson Raatikainen

Samarbete med Kvalitet och utveckling samt ekonomifunktionen kan komma att påverkas i och med högre 

arbetsbelastning. Kan bli svårt att kvalitetssäkra bland annat att nyttjandet av statsbidrag samt redovisning av statistik 

sker så effektivt som möjligt. Långsiktig kompetensförsörjning genom arbetet med VFU kan komma att påverkas i och 

med ökad arbetsbelastning. Servicen gentemot GRF bla avseende fritidshembarn kan komma att påverkas. 

Vissa arbetsuppgifter som idag utförs i samarbete med andra kan komma att behöva prioriteras bort då 

kärnverksamheten behöver prioriteras högre. Kan medföra längre handläggningstider då det kan bli svårt att komma i 

kontakt med ansvariga då biträdande försvinner. Kan komma att medföra ökade kontakter med medarbetare då 

biträdande försvinner för både samordnare och förskoleadministratörer.

Fyra tjänster försvinner. Färre personer ska utföra i grunden samma arbete. 

Olof Fredholm, chef för admin

Administrativa funktionen

Hasse Brännmar, Vision



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4.  Riskinventering och riskbedömning
Blir effekten av förändringen någon ny arbetsmiljörisk? Finns det risker som ökar?  

Gör även bedömning om risken är allvarlig eller ej.  

OBS! Ytterligare typer av risk kan förekomma.

Arbetsmängd

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker Kommentar

Arbetstempo

2 (5)

Kränkningar, konflikter, 

trakasserier

Sociala kontakter

Nattarbete

Arbete med människor/

brukare

Risk för fysiskt våld

Tunga lyft, obekväma  

arbetsställningar

Otrygghet i anställningen

fortsättning nästa sida
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4

4

3

Samma arbete kan inte göras på färre antal personer. Fler 

rektorer och samma antal personal ute i verksamheten ska 

hanteras. Möjlighet för återhämtning kan minska.

Finns en tidigare sårbarhet i samordnargruppen, och en ökad 

belastning ökar risken för konflikter.

1

Skriv ut formulär

Skriv ut formulär

3

För tillfället finns en stor otrygghet i anställningen då personer 

kan omplaceras till annan tjänst på annan förvaltning. Råder 

en stor ovisshet kring fortsatt hantering.

Samma arbete kan inte göras på färre antal personer. Fler 

rektorer och samma antal personal ute i verksamheten ska 

hanteras. Möjlighet för återhämtning och ta ut semester kan 

minska. Ökad sårbarhet vid sjuk- och VAB-frånvaro.

Sociala kontakter kommer att öka för de som är på plats, både 

via besök & telefon med medborgare & rektorer. Blir tuffare att 

ta fler kontakter med exvis medborgare i utsatta områden.

1

Förskoleförvaltningen

3

-

Sociala kontakter kommer att öka för de som är på plats, både 

via besök & telefon med medborgare & rektorer. Blir tuffare att 

ta fler kontakter med exvis medborgare i utsatta områden.

4



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

3 (5)

Möjlighet att påverka den 

egna arbetssituationen

Oregelbundna arbetstider

Trivsel med arbetet

Risk för olycksfall

Ensamarbete

Komplexa arbetsuppgifter

Ensidigt arbete, upprepat 

eller monotont

Tillgång till hjälpmedel

Fysiska arbetsmiljöfaktorer  

såsom ventilation, buller,  

belysning m m

Annat

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker fortsättning fg sida Kommentar
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1

Beroende på demografi kan arbetsbelastningen fortsätta öka 

framgent. 

 

Finns risk för ökade sjukskrivningar iom ökad arbetsbelastning 

då det finns en tidigare sårbarhet. 

Kan göra att övriga också väljer att sluta.

2

1

Beroende på hur arbetsuppgifterna prioriteras kan det bli mer 

ensidigt monotont arbete. 

Möjlighet till semester utanför huvudsemester och flexledighet 

kan påverkas. Gruppsammansättning påverkar trivseln iom att 

kollegor behöver byta arbete.

2 

 

 

3 

 

2

1

Skriv ut formulär

Förskoleförvaltningen

2

1

3

Möjlighet till semester utanför huvudsemester och flexledighet 

kan påverkas. Osäkerhet i hur mer kvalificerade 

arbetsuppgifter ska fördelas och om man kan styra det själv. 

Oro kring överlämning från de som kommer lämna. 

1

Beroende på hur arbetsuppgifterna prioriteras kan det bli mer 

komplexa arbetsuppgifter.

4



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4 (5)

På vilket sätt kan effekten av förändringen medföra en bättre arbetsmiljö?

5.  Positiva effekter

a) Vilka åtgärder behövs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö?

7.  Aktuella åtgärder

Vilka åsikter finns hos berörda medarbetare om konsekvenserna av förändringen?

6.  Berörda medarbetares synpunkter

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

b) Vilka åtgärder behövs för att ta bort/minska de kvarvarade riskerna?

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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Ansvarig: Klart när Uppföljning

Viktigt att det finns en tydlig handlingsplan kring hantering av arbetsbelastning vid frånvaro som sjukskrivningar, 

semester och VAB.

Saknar långsiktighet i förslaget då flera medarbetare närmar sig pensionsålder och vad det kan komma att kosta med 

rekryteringar och upplärning osv.  

Viktigt att lönekriterier tydliggörs så att det går att koppla ihop till de olika arbetsuppgifterna och att det blir enkelt att 

förstå vad som förväntas av medarbetarna.  

I och med fyra tjänster minskad samtidigt som de biträdande försvinner så väcks också frågan kring vem som ska göra 

de administrativa arbetsuppgifterna.  

Samordnarna ser ökad belastning iom fler förfrågningar från Försäkringskassan kring barns vistelsetid.

Olof Fredholm - samordnarna och Helena MJ - admin.

Otrygghet i anställningen - tydlighet och transparens i kommunikation kring fortsatt hantering. Medvetandegöra 

möjligheten att få stöd via företagshälsovården. 

Löpande uppföljning.

omgående

Olof Fredholm - samordnarna och Helena MJ - admin.

Sociala kontakter och arbete med människor/brukare - införa telefontider för båda grupperna och tydliggöra för växeln 

att det är "en väg in" till samordnarna. 

Se över besökstiderna.

Olof Fredholm - samordnarna och Helena MJ - admin.

april 2020

omgående

Olof Fredholm

Trivsel med arbetet och möjlighet att påverka den egna arbetssituationen - kontinuerliga uppföljningar på individnivå 

kring trivsel och välmående.  

Löpande uppföljning.

Kränkningar, konflikter, trakasserier - stående punkt på APT för samordnarna görs omgående och fortsatt arbete med 

gruppinsatsen pågår under våren 2020. 

2020-01-01

Arbetsmängd/Arbetstempo - upprätta tydliga prioriteringslistor och tydliggöra vilka arbetsuppgifter som inte ska utföras 

alls samt upprätta nya arbetsbeskrivningar. Göra tydlig fördelning av arbetsuppgifter. 

Införa telefontider för administratörerna.

Förskoleförvaltningen

Olof Fredholm - samordnarna och Helena MJ - admin.

Olof Fredholm - samordnarna och Helena MJ - admin.

2020-01-01

Kan "tvinga" fram en jämnare fördelning av arbetsbelastning och hur de mer kvalificerade arbetsuppgifterna fördelas.

Skriv ut formulär



c)  Kan förändringen genomföras på något annat sätt för att minska de negativa arbetsmiljöeffekterna? I så fall hur?

d)  Övrigt?

8. Uppföljning
Tidpunkt för uppföljning av arbetsmiljöeffekterna av förändringen i verksamheten.

Datum för uppföljning

Ort

Datum

Arbetsgivare Skyddsombud

Ort

Datum

Ort

Datum

5 (5)

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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2019-10-21

Huvudskyddsombud

Borås Borås

2020-02-17

Vision efterfrågar en plan hur arbetsgivaren tänker organisera den administrativa funktionen och de administrativa 

arbetsuppgifterna på förvaltningsnivå. Planen ska vara klar senast 2019-12-01.

Nej, om förändringen ska genomföras måste arbetsgivaren tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska plockas bort och 

upprätta en tydlig prioriteringslista.

2
0
1
9
-1

0
-2

1
 1

7
:1

8
:4

5

2019-10-21

Tommi Wärme

Skriv ut formulär

Hasse BrännmarOlof Fredholm

2019-10-21

Olof Fredholm - samordnarna och Helena MJ - admin.

Helena M Jiseborn lyfter vidare till Förvaltningschef

Borås



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

Vilken förändring avses i denna konsekvensbeskrivning?

Dokumentet används för att beskriva konsekvenserna för arbetsmiljön vid förändringar 
i verksamheten.

För arbetsgivaren

Huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud

Från personalgruppen

Från företagshälsovården

1.  Bakgrund

2.  Arbetsgrupp

a) enskilda tjänster/arbetet vid enskilda arbetsplatser

b) samarbetet/samordningen mellan tjänster

c)  samarbetet/samordningen med andra delar av verksamheten

3.  Beskrivning av förändringen

Följande personer är utsedda att genomföra analysen:

1 (5)

d)  påverkas service gentemot medborgare/brukare på något sätt av föreslagen förändring? I så fall hur?
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Enhet:

Datum

Den mobila öppna förskolan Tittut! föreslås att avvecklas och bussen säljas.  

Öppettiderna för öppna förskolorna på familjecentralerna föreslås att minskas till 20h/vecka.

Skriv ut formulär

Vi kommer inte nå lika många familjer om Tittut! tas bort ex, föräldrar med smittkänsliga barn, pappor. Mötesplatsen 

utomhus tas bort i och med att Tittut! tas bort. Många besökare väljer att mötas utomhus. 

Tillgängligheten på öppna förskolan på familjecentralen minskar. Om neddragning av öppettiderna också medför 

neddragning av personal så kommer även tidiga insatser och förebyggande arbete försvinna. 

Förskoleförvaltningen

Susanne TellbeAnna-carin Hellqvist

Mira Vartiainen, Hr-specialist

Sofia Mållberg

2019-10-21

Tommi Wärme, Lärarförbundet

Susanne Nyberg Annelie Stomberg

Helena Werneholm, HR-specialist

Kommer bli svårt att följa samverkansöverenskommelsen (samarbetet handlar om BVC, IFO, kultur, BMM, 

Folktandvården och FF) mellan VGR och Borås stad. Bilaga bifogas. 

Det kommer också bli svårare att samverka inom den inre organisationen vilket inte kommer leda till likvärdig verksamh. 

Neddragning av öppettider på öppna förskolorna på familjecentralerna skulle i praktiken ge förutsättningar för 

samordning och samarbete mellan de olika verksamheterna, men då oklarhet råder i eventuella neddragningar av 

tjänster befaras istället att förutsättningarna till samordning och samarbete kommer att minska.  

Oro finns för att de tjänster som idag finns vid den mobila verksamheten Tittut! kommer att försvinna från den öppna 

verksamheten. Oro för att vi behöver skära ner på medarbetare även på öppna förskolan på familjecentralerna i och 

med förslaget om att dra ner på öppettiderna. Finns inte Tittut! kommer även man behöva stänga öppna fsk i Fristad 

ytterligare en dag i veckan.

Carina Einarsson, enhetschef

Öppna verksamheten

Martina Liljegärd, Kommunal

Karin Vapnar, Lärarförbundet



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4.  Riskinventering och riskbedömning
Blir effekten av förändringen någon ny arbetsmiljörisk? Finns det risker som ökar?  

Gör även bedömning om risken är allvarlig eller ej.  

OBS! Ytterligare typer av risk kan förekomma.

Arbetsmängd

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker Kommentar

Arbetstempo

2 (5)

Kränkningar, konflikter, 

trakasserier

Sociala kontakter

Nattarbete

Arbete med människor/

brukare

Risk för fysiskt våld

Tunga lyft, obekväma  

arbetsställningar

Otrygghet i anställningen

fortsättning nästa sida
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4

4

3

Se ovan. 

Risk för fler konflikter om personal behöver flytta runt på olika 

verksamheter vid personalneddragningar. 

Om det inte blir några neddragningar är bedömningen att vi får 

en stabilare organisation, risk 1.

1

Skriv ut formulär

Skriv ut formulär

4

Stor oro då det är oklart huruvida personalneddragningar ska 

genomföras eller inte.  

Otydlig information från förvaltningsledning

Om anpassningen innebär personalneddragningar är det en 4:

a, om det inte innebär personalneddragningar är det en 2:a. 

Enligt statistik ökar besökandet vilket innebär minskad 

tillgänglighet och ökat tryck.

Tyngre arbetsbörda vi möter fler besökare och får möta en 

större mängd familjproblematik (vid pers.neddragning). 

Ej tid att slussa vidare till ytterliggare stöd. Ej neddragning 1.

-

Förskoleförvaltningen

4

-

vid neddragning får vi möta en större mängd familjproblematik. 

Psykisk stress ökar hos medarbetarna.  

Möjligheten att nå områden som inte innefattar FC försvinner 

utan Tittut!

4



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

3 (5)

Möjlighet att påverka den 

egna arbetssituationen

Oregelbundna arbetstider

Trivsel med arbetet

Risk för olycksfall

Ensamarbete

Komplexa arbetsuppgifter

Ensidigt arbete, upprepat 

eller monotont

Tillgång till hjälpmedel

Fysiska arbetsmiljöfaktorer  

såsom ventilation, buller,  

belysning m m

Annat

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker fortsättning fg sida Kommentar
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1

1

1

vid neddragning av personal 4:a, vid ej neddragning 2:a

-

Skriv ut formulär

Förskoleförvaltningen

1

-

Ev ökade transporter om det dras ner på personal

4

Vid neddragning av personal och ökad besöksstatistik kan 

komma att leda till mindre påverkan av egen arbetssituation 3: 

ej neddragning 1:a  

3

3



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4 (5)

På vilket sätt kan effekten av förändringen medföra en bättre arbetsmiljö?

5.  Positiva effekter

a) Vilka åtgärder behövs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö?

7.  Aktuella åtgärder

Vilka åsikter finns hos berörda medarbetare om konsekvenserna av förändringen?

6.  Berörda medarbetares synpunkter

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

b) Vilka åtgärder behövs för att ta bort/minska de kvarvarade riskerna?

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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Ansvarig: Klart när Uppföljning

Trivsel i arbetet (4) 

Se ovan, om de förslagna åtgärderna kan genomföras minskas denna risk också.

Att man inte haft igång Tittut! tillräckligt lång tid för att göra en bra utvärdering gör att man riskerar att riva upp en 

verksamhet utan att se konsekvenserna av det.  

Önskar mer långsiktig planering i förvaltningen kring uppstart av nya verksamheter ex Tittut! 

Otydlig och fel information till medarbetarna  

Oro för att det föräldrastödjande arbetet blir lidande.

Carina Einarsson

vid beslut

kontinuerligt

Arbete med människor/brukare (4) 

Schemalägg reflektionstid och samverkanstid med andra professioner  

eventuellt stöd av samtal via FTH

kontinuerligt

Kränkningar konflikter (3) 

Vid oklarheter, vänder sig medarbetarna till sin chef. 

Carina Einarsson

APT i mars

snarast efter beslut

Carina Einarsson

Otrygghet i anställningen (4) 

Fortsatt och rätt informationsflöde till medarbetare från förvaltningsledningen via chef för att dämpa oron något

Upprätta prioriteringslista vid hög arbetsbelastning

kontinuerligt

Arbetssmängd och arbetstempo och sociala kontakter (4) Möjlighet att påverka den egna arbetssituationen (3) 

Begränsa besöksantalet utifrån bemanning och lokalens utformning. 

Vid eventuell personalneddragning får Fristads öppna fsk minskade öppetider

Förskoleförvaltningen

snarast

Carina Einarsson

vid beslut

Carina Einarsson

innan genomförande

Om Tittut! avvecklas och inga personalneddragningar görs kommer arbetsmiljön bli bättre i kvarvarande öppen 

verksamhet.

Skriv ut formulär

vid beslut



c)  Kan förändringen genomföras på något annat sätt för att minska de negativa arbetsmiljöeffekterna? I så fall hur?

d)  Övrigt?

8. Uppföljning
Tidpunkt för uppföljning av arbetsmiljöeffekterna av förändringen i verksamheten.

Datum för uppföljning

Ort

Datum

Arbetsgivare Skyddsombud

Ort

Datum

Ort

Datum

5 (5)

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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vid beslut

2019-10-21

Huvudskyddsombud

Borås Borås

2020-04-02

vid beslut

Stående punkt på APT och enhetsmöten kring förändringarna 

Kontinuerlig uppföljning

c) nej inte i dagsläget

Fysiska arbetsmiljöfaktorer (3) 

Se över organisationen för att undvika så många persontransporter som möjligt

vid beslut

vid beslut

2
0
1
9
-1

0
-2

2
 0

7
:4

9
:5

5

vid beslut

2019-10-21

vid beslut

vid beslut

vid beslut

vid beslut

Martina Liljegärd

Skriv ut formulär

Tommi Wärme

vid beslut

vid beslut

Carina Einarsson

vid beslut

2019-10-21

Carina Einarsson

Carina Einarsson

Borås



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-24 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-09-13 – 2019-10-16 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-09-13 – 2019-10-16 enligt lista anmälningsärenden 2019-10-24.                

Beslutsunderlag 

1. Lista anmälningsärenden 2019-10-24.                               

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 
2019-10-24 

 
Sammanträde: 2019-10-24 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-10-08 3068 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket 2019-00190 

2019-10-08 3067 

 

IN Kommunfullmäktige Program för ett integrerat samhälle - 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-

26  § 209 

2018-00020 

2019-10-07 3063 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-

26  § 214 Kv Carolus 1, Stora 

Kyrkogatan 4 - förhyrning av lokal för 

familjecentral för Förskoleförvaltningen 

2019-00076 

2019-10-07 3062 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunala uppdrag - val i KF enligt 

valberedningens förslag 

2019-00187 

2019-09-20 3033 

 

UT Qualitarium Svar på granskning av taxor och avgifter 

i Förskolenämnden 

2019-00167 

2019-09-17 2975 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut 2019-09-02  § 

341 Redovisning av Brottsförebyggande 

Rådets arbete (BRÅ) 2018. 

2019-00175 

2019-09-17 2974 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut 2019-09-02  § 

339 Strategiskt inriktningsdokument för 

Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för 

barn och unga 

2019-00174 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-24 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas i protokoll den 24 oktober 2019.         

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 8.                

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut anmälningslista nr 8.                                 

 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

DELEGATIONSBESLUT LISTA NR 8 
Sida 

1(2) 

Datum 
2019-10-24 

 
Sammanträde: 2019-10-24 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2019-09-27 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 30 

 

Marie Thorén 

 

Tillstyrkt 

 

2019-10-10 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 31 

 

Marie Thorén 

 

Tillstyrkt 

 

2019-10-11 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 32 

 

Carina Holmström 

 

Tillstyrkt 

 

2019-10-15 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 33 

 

Marie Thorén 

 

Tillstyrkt 

 

2019-09-12 – 

2019-10-16 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

 

Utredningar gällande kränkande 

behandling blankett Bilaga B 

 

2019-00007/11 

 

Respektive 

verksamhetschef 

 

Tillstyrkt 



 
Datum 

2019-10-24 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

2019-09-20 Kapitel 3.A.2- 

Överklaganden och 

yttrande 

Utredning Södergårdens förskola, 

Borås Stad 

2019-00146 Marie Thorén Tillstyrkt 

 

2019-08-01-

2019-08-31 

 

Kapitel 1.C.4 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

 

Tillsvidareanställning av övrig personal 

föra fyllda 67 år.  

 

0 st 

 

Verksamhetschef 

 

Tillstyrkt 

 

2019-08-01-

2019-08-31 

 

Kapitel 1.C.6 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

Anställa för viss tid, visst arbete, 

provanställning, allmän 

visstidsanställning, tidsbegränsad 

anställning, PAN och anställda för 

vikariat. Före fyllda 67 år. 

 

10 st 

 

Respektive chef 

 

Tillstyrkt 
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