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Kvalitetsrapport - Lokalernas beskaffenhet 

Sammanfattning 
Rapporten, som är en del i huvudmannens uppföljningsansvar, syftar till att ge 
nämnden en nulägesrapport på övergripande nivå över förskolelokalernas 
beskaffenhet. 

Till stora delar uppfylls kraven på lokalerna, men det finns enheter som 
behöver åtgärdas för att verksamheten ska uppfylla de krav som finns på 
kommunen som huvudman. Förskolornas inomhusmiljö är generellt väl 
fungerande. Förskolor som inte är konstruerade som förskolor och äldre 
förskolor, har generellt sett en sämre inomhusmiljö. Vissa förskolor har en 
inomhusmiljö som inte lämpar sig för förskoleverksamhet. Även förskolornas 
utomhusmiljö är generellt väl fungerande. Dock behöver staket och lekredskap 
ses över och underhållas på flera förskolor. På vissa förskolor krävs större 
åtgärder för att få en bättre utomhusmiljö. Åtgärder behöver vidtas för att 
stävja vandalisering och skadegörelse.  

Flera förskolor har utvändigt och invändigt underhållsbehov, vissa lokaler är 
inte anpassade till verksamhetsformen eller är olönsamma att renovera. Lokaler 
som Förskoleförvaltningen vill avveckla kommer att lyftas i Lokalplan 2019-
2030. 
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1 Inledning 
Enligt 4 kapitlet Skollagen (2010:800) ska såväl huvudman som enhet bedriva 
ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med förskolans styrdokument. Denna 
kvalitetsrapport, vilken behandlar området ”Lokalernas beskaffenhet”, är en del 
i huvudmannens uppföljningsansvar, där syftet är att säkerställa en god kvalitet 
och likvärdighet inom Borås Stads förskolor. Varje förskolechef har ansvar för 
att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå och huvudmannen ska 
säkerställa att så sker.   

I Utvecklingsplan för Förskoleförvaltningen är det övergripande målet att ”Utveckla 
kvaliteten på undervisningen i förskolan”. Väl fungerande lokaler underlättar 
pedagogernas arbete med att utveckla kvaliteten på undervisningen. I 2 kap 35 § 
Skollagen framgår att för utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas 
som behövs för att syftet med utbildningen ska uppfyllas. 

Rapporten syftar till att ge nämnden en nulägesrapport på övergripande nivå 
över lokalernas beskaffenhet. Grundmaterialet till rapporten kommer att 
användas i Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030. I lokalplanen kommer 
Förskoleförvaltningen ge förslag på större renoveringar, avveckling, samt 
nyproduktion av förskolor i syfte att säkerställa att verksamheten har 
ändamålsenliga lokaler och möter framtida platsbehov. 
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2 Omvärldsanalys 

 Lagar och förordningar 
Som nämnts i inledningen fastslås i Skollagen att lokaler och utrustning ska 
finnas för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.  

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 
till lek och aktivitet. Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden. 

Avseende lokaler och utemiljö framgår i läroplanen bl.a. att ”Miljön ska vara 
tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska 
omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation”1. 
”Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten 
varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och 
aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och 
kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både 
utomhus och inomhus och i varierande miljöer”2. Som mål anges att 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 
värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”3.  

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig 
personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess 
helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom 
givna ramar, ett särskilt ansvar för att förskolans lärandemiljö utformas så att 
barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande. 

En ny läroplan för förskolan träder i kraft 2019. I den nya läroplanen 
förtydligas bl.a. att barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska 
respekteras.4 Förtydligandet kan ha inverkan på hur förskolornas lokaler 
utformas framöver. 

 Lokalförsörjningsförvaltningen 
Förskoleförvaltningen hyr samtliga verksamhetslokaler av 
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) som med hög kvalitet, en 
kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion, samt med miljöfokus ska se till 
att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och 
anläggningar med god tillgänglighet. 

Majoriteten av Förskoleförvaltningens förskolor är ägda av Borås Stad men ett 
stort antal förskolor är genom LFF inhyrda på kortare eller längre tid. Drygt 10 
% av Förskoleförvaltningens förskolor är helt eller delvis inhyrda 
paviljongförskolor. 

Lokalförsörjningsnämnden har ett särskilt ansvar för att pröva Borås Stads 
nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett 
                                                      
1 Läroplan LPFÖ 98, s 4 
2 Läroplan LPFÖ 98, s 7 
3 Läroplan LPFÖ 98, s 9 
4 SKOLFS 2018:40, s 4 
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kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar beslutas 
av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. 
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3 Resultat och analys  
Nedan beskrivs förskolechefernas bedömningar avseende lokalernas 
beskaffenhet, det har gjorts en självskattning per förskola.5 I och med att 
modellen bygger på självskattning kan förskolechefer med kritiskt 
förhållningssätt skatta lokalernas beskaffenhet mer kritiskt än mindre kritiska 
förskolechefer. Utifrån självskattningen har det hållits en kvalitetsdialog med 
förskolechef, ekonomifunktionen på Förskoleförvaltningen och 
Lokalförsörjningsförvaltningen. Där gjordes en gemensam analys utifrån 
förskolechefens bedömning, och resultatet har i vissa fall lett till att 
bedömningen ändrats efter dialogen.  Totalt sett för alla kommunala förskolor 
ger självvärderingsunderlaget en bra nulägesbild att utgå från vid diskussioner 
och beslut om framtida insatser. Innan eventuella beslut om riktade insatser 
mot särskilda förskolor kommer Förskoleförvaltningens lokalsamordnare att 
besöka berörda förskolor. 

Självskattningarna inför kvalitetsdialogerna innehåller tre begrepp: Inomhusmiljön 
som innefattar, ljud, ljusinsläpp, belysning, ventilation, lukt, samt personalens 
arbetsmiljö. Utomhusmiljö som innefattar, barnsäkerhet, trygghet, 
tillgänglighetsanpassning, variationsrikedom, naturupplevelser, samt 
nerskräpning/skadegörelse. Byggnaden som innefattar in- och utvändigt skick, att 
byggnaden är anpassad för verksamhetsformen, samt att den är tillgänglig med 
kollektivtrafik. 

 Sammanställning av förskolechefernas självskattningar 
inomhusmiljö 

 

Förskolechefens bedömning Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten grad 

Fungerar i 
hög grad 

Fungerar i 
mycket hög 
grad 

Ljudmiljön på förskolan är 
god 

4 18 48 14 

Alla pedagogiska rum har 
minst ett fönster eller annat 
ljusinsläpp 

1 3 20 60 

Alla pedagogiska rum har 
tillräcklig belysning 

1 13 30 40 

Ventilationen upplevs 
tillräcklig 

7 32 27 18 

Verksamhetslokalerna är fria 
från dålig lukt 

5 15 38 25 

Det finns personalrum på 
förskolan med möjlighet att 
äta medhavd mat 

5 9 11 59 

                                                      
5 Två förskolor är uppdelade på två olika enheter, avseende dessa förskolor har det genomförts 
två självskattningar. 
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Det finns personaltoalett på 
förskolan 

1 5 12 66 

Det finns tillgång till 
arbetsrum för personal på 
förskolan 

13 22 15 34 

Tabell 1. 

Ljud och belysning 
Ljudabsorbenter kan i många fall förbättra sämre ljudmiljöer men i vissa lokaler 
bl.a. sportstugor och äldre villor kan det vara svårt att skapa en bra ljudmiljö. På 
vissa förskolor behöver ljudabsorbenterna bytas ut eller kompletteras för att få 
en ändamålsenlig ljudmiljö.  

Belysningen i pedagogiska miljöer fungerar generellt. Vissa förskolechefer lyfter 
önskemål om att på enklare sätt kunna dimma belysning och genom belysning 
skapa ”rum” i rummen. Vissa förskolor har äldre lysrörsbelysningar som är 
svåra att anpassa till den varierande verksamheten under dagen. 

Lukt och ventilation 
Lukt och bristande ventilation har lyfts som problemområden av många 
förskolechefer. Den varma sommaren har gjort att ventilationen upplevts som 
otillräcklig. De upplevda bristerna gäller även nybyggda förskolor. Den varma 
sommaren har också gjort att golvbrunnar torkat ut vilket förorsakat 
avloppslukt. Även om förskolecheferna bortser från sommarens värme är det 
många förskolechefer som lyfter ventilation och lukt på förskolorna som 
problematisk, detta trots att förskolornas ventilation kontrolleras med jämna 
mellanrum och att brister i ventilationskontrollerna åtgärdas av LFF. Huruvida 
ventilationen är tillräcklig eller ej, är dock ofta en subjektiv upplevelse. I några 
fall står det dock klart att ventilationen behöver förbättras, detta hanteras 
särskilt av LFF. Flera förskolor har önskemål om markiser. 

Arbetsrum och personalrum 
Äldre förskolor och förskolor som inte är byggda för ändamålet har i lägre 
utsträckning jämfört med nya förskolor god tillgång till funktionella 
personalrum och tillräckligt med arbetsrum. Sedan Förskoleförvaltningen 
införde biträdande förskolechefer, upplever förskolecheferna i högre 
utsträckning brist på arbetsrum, detta då de biträdande förskolecheferna till stor 
del har administrativa arbetsuppgifter förlagda till förskolorna. Nyare förskolor 
har i regel god tillgång på arbetsrum och bra personalrum, förskolechefer 
önskar dock mötesrum i högre utsträckning än vad som byggs på nya förskolor 
idag. 

Barns integritet 
I den reviderade läroplanen förstärks skrivningarna om barns integritet. Under 
kvalitetsdialogerna har det framkommit att ett antal förskolor behöver vidta 
åtgärder i syfte att minska insyn från andra barn till skötbord och toaletter. 
Detta kommer att lyftas med Lokalförsörjningsnämnden i Lokalplan 2019-
2030.  
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Sammantagen bedömning 
Den sammantagna bedömningen är att förskolornas inomhusmiljö generellt är 
väl fungerande. Förskolor som inte är konstruerade som förskolor och äldre 
förskolor, har generellt sett en sämre inomhusmiljö. Vissa förskolor har en 
inomhusmiljö som inte lämpar sig för förskoleverksamhet. Lokaler som 
Förskoleförvaltningen vill avveckla kommer att lyftas i Lokalplan 2019-2030. 
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 Sammanställning av förskolechefernas självvärdering 
utomhusmiljö6 

 

Förskolechefens bedömning Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten grad 

Fungerar i 
hög grad 

Fungerar i 
mycket hög 
grad 

Det finns staket med 
barnsäkra grindar i gott skick 
runt förskolan 

6 15 31 31 

Vår förskola erbjuder barnen 
en trygg utomhusmiljö. Fasta 
lekredskap är anordnade så att 
risken för skador begränsas- 
Underlaget till gungorna och 
lekredskap är stötdämpade 

3 15 38 27 

Den fysiska miljön är 
tillgänglighetsanpassad 

11 23 22 27 

Utomhusmiljön är 
variationsrik och ger möjlighet 
till alltifrån lugn och ro, 
fantasi och kreativitet samt lek 
och rörelse 

7 23 30 23 

Förskolegården erbjuder 
barnen en naturupplevelse 
och ger möjlighet till samtal 
om ex fotosyntes 

12 18 21 32 

Förskolegården är inte 
drabbad av vandalisering och 
nedskräpning 

6 21 25 25 

Tabell 2. 

Staket och grindar 
De flesta förskolor har fungerande staket runt förskolorna, men på många 
förskolor behöver staketen ses över i syfte att säkerställa att staket och grindar 
är hela eller barnsäkra. I de fall staketen har brister har förskolecheferna 
uppmärksammats på att i första hand anmäla bristerna till 
Lokalförsörjningsförvaltningen.  

Ett fåtal förskolor har inget staket runt förskolegården. Detta beror på att 
förskolorna ligger i lägenheter eller delar lokaler med föreningar. I de flesta av 
dessa fall ser förskolecheferna inga behov av staket och grindar, behoven kan 
dock ändras snabbt beroende på behov hos barnen i verksamheten. Vissa 
förskolechefer ser behov av att se över staketens sträckningar för att underlätta 
tillsynen på gårdarna.  

                                                      
6 Falkungens gård var ännu inte färdigställd när självskattningen genomfördes och är därför inte 
med i materialet. 
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Trygghet och tillgänglighetsanpassning 
Utomhusmiljöerna på förskolorna är generellt sett trygga. Gårdarna 
säkerhetsbesiktigas årligen och allvarligare brister åtgärdas. På vissa 
förskolegårdar behöver sand fyllas på och fallskydd åtgärdas. På flera 
förskolegårdar behöver lekredskapen underhållas. Flera förskolechefer har 
också uppmärksammat behovet av inspringsskydd vid gungor, speciellt då 
gårdarna delas av yngre och äldre barn. Flera gårdar behöver mindre åtgärder 
för tillgänglighetsanpassning, det finns särskilda medel att söka när behov av 
tillgänglighetsanpassning uppstår. De förskolechefer som uppgett att den 
fysiska miljön inte är, eller i liten grad är tillgänglighetsanpassad har i dagsläget 
inga barn som kräver tillgänglighetsanpassningar. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har uppmärksammat att underhållet av 
förskolegårdarna inte sköts enligt avtal. Dialog med entreprenörerna pågår.  

Flera förskolechefer uppger att utomhusmiljöerna för små barn är torftiga och 
behöver utvecklas. 

Den varma sommaren har gjort att flera förskolechefer lyft behovet av 
solskydd, gärna permanenta då solsegel upplevs fungera dåligt. 

Naturupplevelsen på förskolegårdarna varierar. Flera förskolechefer som skattar 
förskolegårdarnas naturupplevelser lågt uppger att de har nära till skog eller 
park. 

Vandalisering och skadegörelse 
Vandalisering av förskolegårdar och byggnader är relativt vanligt. Förskolor 
med insyn från bostadshus och eller kommunala verksamheter med dygnet-runt 
verksamhet har generellt sett lägre skadegörelsefrekvens. Skadegörelsen kan 
minska genom punktbelysningar och andra riktade insatser. I kvalitetsdialogerna 
har många exempel på allvarlig skadegörelse lyfts, exempel är skolbarn som 
klättrar på taken, eldning mot fasader och förskolegårdar som fungerar som 
tillhåll. Bedömningen är att Förskoleförvaltningen och LFF gemensamt 
behöver vidta åtgärder i syfte att minska skadegörelsen. 

Den sammantagna bedömningen är att förskolornas utomhusmiljö generellt är väl 
fungerande. Staket och lekredskap behöver ses över och underhållas på flera 
förskolor. På vissa förskolor krävs större åtgärder för att få en bättre 
utomhusmiljö. Åtgärder behöver vidtas för att stävja vandalisering och 
skadegörelse.  
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 Sammanställning av förskolechefernas självskattning 
byggnaden 

 

Förskolechefens bedömning Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten grad 

Fungerar i 
hög grad 

Fungerar i 
mycket hög 
grad 

Förskolan är i gott skick och 
är väl underhållen invändigt 

9 22 32 19 

Förskolan är i gott skick och 
är väl underhållen utvändigt 

10 14 41 19 

Förskolan är byggd som 
förskola och väl anpassad för 
verksamhetsformen 

16 19 21 28 

Förskolan är lokaliserad så att 
den är tillgänglig med buss 

4 6 21 53 

 

Tabell 3. 

Invändigt och utvändigt underhållsbehov 

Flera förskolor har utvändigt och invändigt underhållsbehov. Vissa förskolor 
har kvar inredning och golvmattor från 70-talet. LFF har treåriga 
underhållsplaner för förskolorna och prioriterar underhållet utifrån dessa. På 
grund av byggkonjunkturen kan det i vissa lägen vara svårt att få in anbud till 
rimligt pris på underhållsarbeten som därför får skjutas på framtiden. 

Vissa förskolor har lokaler som behöver ersättas, detta kan bero på att lokalerna 
inte är anpassade till verksamhetsformen eller att problem med den fysiska 
miljön gör förskolorna olönsamma att renovera. 

Drygt 10 % av Förskoleförvaltningens förskolor är helt eller delvis inhyrda 
paviljongförskolor. Paviljonger kan vara en bra tillfällig lösning när 
förskolelokaler behöver ordnas snabbt. Flera av paviljongförskolorna som 
Förskolenämnden hyr tecknas på kortare kontrakt, men blir i vissa fall kvar 
under en längre tidsperiod, och kontrakten förlängs halvårsvis. Följden kan bli 
att lokalkostnaderna blir högre jämfört med om paviljongerna tecknats på 
längre kontrakt direkt. En annan konsekvens kan bli att fastighetsägarens 
benägenhet att underhålla lokalerna minskar då de inte vet hur länge 
kommunen kommer att hyra lokalen. Följden kan således bli dyrare lokaler med 
bristfälligt underhåll. 

Anpassade lokaler för förskoleverksamhet 
Flera lokaler där det bedrivs förskoleverksamhet är svåranpassade. De flesta 
förskolechefer poängterar att det går att bedriva bra verksamhet i lokalerna 
även om de inte är fullt ut anpassade till verksamheten.  
 
Tillgänglighet till kollektivtrafik 
De flesta förskolor ligger i kollektivtrafiknära lägen. De förskolor som inte gör 
det finns i regel på orter med bristande allmänna kommunikationer. 
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Den sammantagna bedömningen är att flera förskolor har underhållsbehov, vissa 
förskolor behöver avvecklas när tillfälle ges. 
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4 Utvecklingsområden 
Utöver de frågeställningar som finns löpande i rapporten följer nedan ytterligare 
några frågeställningar i det fortsatta förbättringsarbetet. 

Förskolechef 

 Vilka åtgärder kan jag göra inom ramen för min budget för att förbättra 
lokalernas beskaffenhet (exempelvis köpa in ljudabsorbenter)?  

 Hur kan vi involvera barnen i arbetet med att förbättra lärmiljön? 

Huvudman 

 Vad kan Lokalförsörjningsförvaltningen och Förskoleförvaltningen 
göra gemensamt för att minska skadegörelsen på Förskolorna? 

 Finns det förskolor som har akuta behov av insatser? 

 Kan förvaltningen finansiera extra åtgärder på vissa förskolor för att 
stärka likvärdigheten? 

 Vilka förskolor behöver på sikt avvecklas/ersättas? 

 Hur säkerställs att förhyrda lokaler (paviljonger) hyrs på rätt tid? 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

 Går det att ställa ökade krav på entreprenörer i syfte att säkerställa 
tillräcklig skötsel av gårdarna? 

 Vad kan Lokalförsörjningsförvaltningen göra för att säkerställa en 
likvärdig inom- och utomhusmiljö mellan förskolorna?  

 Vad kan LFF och Förskoleförvaltningen göra gemensamt för att minska 
skadegörelsen på Förskolorna? 

 

 

 

 

 
Olof Fredholm 
Enhetschef administration 
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5 Bilagor 

 Bilaga 1 Underlag kvalitetsdialog lokaler  
 
Namn på förskola:  
 
 

Förskolechefs bedömningar 
Fungerar 
inte alls 

Fungerar 
i liten 
grad 

Fungerar 
i hög 
grad 

Fungerar 
i mycket 
hög grad 

Inomhusmiljö      

Ljudmiljön på förskolan är god.     

Alla pedagogiska rum har minst ett fönster 
eller annat ljusinsläpp. 

    

Alla pedagogiska rum har tillräcklig belysning.     

Ventilationen upplevs tillräcklig.     

Verksamhetslokalerna är fria från dålig lukt.     

Det finns personalrum på förskolan med 
möjlighet att äta medhavd mat. 

    

Det finns personaltoalett på förskolan.     

Det finns tillgång till arbetsrum för personal 
på förskolan. 

    

Utomhusmiljö     

Det finns staket med barnsäkra grindar i gott 
skick runt förskolan. 

    

Vår förskola erbjuder barnen en trygg 
utomhusmiljö. Fasta lekredskap är anordnade 
så att risken för skador begränsas. Underlaget 
till gungor och lekredskap är stötdämpande.  

    

Den fysiska miljön är tillgänglighetsanpassad.      

Utomhusmiljön är variationsrik och ger 
möjlighet till alltifrån lugn och ro, fantasi och 
kreativitet samt lek och rörelse. 

    

Förskolegården erbjuder barnen en 
naturupplevelse och ger möjlighet till samtal 
om ex fotosyntes. 

    

Förskolegården är inte drabbad av 
vandalisering och skadegörelse 

    

Byggnaden     

Förskolan är i gott skick och är väl 
underhållen invändigt. 

    

Förskolan är i gott skick och är väl 
underhållen utvändigt. 
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Förskolan är byggd som förskola och väl 
anpassad för verksamhetsformen. 

    

Förskolan är lokaliserad så att den är 
tillgänglig med buss. 

    

 
 
Analys av inomhusmiljön 
 

 
Analys av utomhusmiljön 
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