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Revisionsberättelse för Förskolenämnden år 2020

Vi har granskat Förskolenämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revi-
sionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för sex av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden är genomfört.

Vi bedömer att Förskolenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Förskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv-
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk-
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av 
årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i 
förekommande fall substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen 
kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 18 786 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett överskott i form av  

minskade personalkostnader om ca 24 000 tkr till följd av en minskning i användandet 
av timavlönad personal samt en ökad personalfrånvaro i form av egen sjukskrivning  
eller VAB.

• Under våren blev grupperna med lägst avgift avgiftsbefriade. Detta ledde till minskade 
förskoleintäkter vilket bidrog till i ett underskott om 1 555 tkr.

Nämnden framhåller att den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av 
Förskolenämnden under hösten 2019 har varit bidragande till årets resultat.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

2    4   1    0 –  av 7 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för sex av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Plats på förskola önskat placeringsdatum, andel barn (%) 
Under 2020 fick 96 % av barnen plats på förskola på önskat placeringsdatum vilket är 
strax under målvärdet om 97 %. Detta är en förbättring jämfört med föregående års re-
sultat om 81 %. Nämnden menar att utfallet har påverkats positivt av ett minskat tryck 
på förskoleplatser under våren 2020 till följd av att fler vårdnadshavare än normalt valt 
att skjuta upp sin förskolestart, samt att Förskolenämnden med hänvisning till covid-19 
tillfälligt under våren nekade barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga 
att lämna på förskolan.
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• Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, % 
Resultatet av 2020 års klimatenkät visar att 96 % av vårdnadshavarna upplever att de 
känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan vilket inte når upp till målvärdet 
på 100 %. Sett över en femårsperiod är resultatet konstant. Nämnden uppger att de en-
heter som har lägre nöjdhet arbetar med riktade insatser för att öka känslan av trygghet.

• Andel närproducerade livsmedel, % 
Utfallet för 2020 hamnar på 24 % vilket ligger strax under nivå med det målvärdet på 
25 % och innebär en försämring mot utfallet för 2019 som låg på 25 %. Nämnden upp-
ger att arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsam-
mans med koncerninköp vid upphandlingsskeendet.

• Andel ekologiska livsmedel, % 
Utfallet för 2020 blev 49,2 % vilket är strax under målet om 50 % och är lägre än  
föregående års resultat om 50,4 %. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat efter den 1 maj 
2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. Nämnden menar också att de ökade 
livsmedelspriserna framförallt kan härledas till finansieringsmodellen för distributions-
centralen. Nämnder uppger vidare att prisökningarna på livsmedel har inneburit en eko-
nomisk utmaning för verksamheten under 2020 och kommer så även vara under 2021.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Utfallet för indikatorn för 2020 blev 11,6 % vilket innebär att förvaltningen inte uppnår 
målet om 8 %. Trenden är negativ eftersom resultatet för 2019 var 9,6 %. Nämnden 
uppger att den pågående pandemin har inneburit att det har varit svårt att arbeta foku-
serat, proaktivt och strategiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågorna under året. I jäm-
förelse med 2019 har utfallet främst bestått av en ökning av korttidsfrånvaro där antalet 
sjuktillfällen ökat med ca 1 150 tillfällen. Nämnden menar att detta troligtvis beror på 
rekommendationerna om att stanna hemma från jobbet vid minsta tecken på smitta.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Utfallet för indikatorn för 2020 blev 34,6 % vilket inte uppnår målsättningen om 43 %. 
Utfallet är en försämring mot föregående års resultat där utfallet för indikatorn blev  
41 %. Information om Borås Stads förmåner, inklusive friskvårdsbidraget finns med 
som en punkt i SAM-kalendern och borde på så vis nå varje medarbetare. Nämnden 
menar att den pågående pandemin och restriktionerna som den inneburit troligtvis  
påverkat medarbetares möjligheter att utnyttja bidraget för olika aktiviteter.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, upp-
draget är genomfört.

0    0   1    0 –  av 1 uppdrag

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit en egen indikator med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikator enligt 
nedanstående. 

0    0   1    0 –  av 1 nämndens indikatorer
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Konsekvenser av coronaviruset  
När covid-19 bedömdes vara en pandemi under mars 2020 fattade Förskolenämnden beslut att 
låta barn till föräldralediga och arbetssökande utan arbetsmarknadsinsats vara hemma med mo-
tiveringen att detta skulle bidra till att säkra personaltillgången och för att arbeta förebyggande 
mot smittspridning i enlighet med arbetsmiljölagen. Förvaltningen sköt upp inskolningen av de 
barn som skulle skolas in under april-juni. Tillsammans blev minskningen av barngrupperna 
tillräcklig för att personaltillgången och stabiliteten i verksamheterna upprätthölls.

Administrativ personal och stödpersonal har arbetat hemifrån sedan i mars i enlighet med Borås 
Stads direktiv. Förvaltningen har genomfört en övergripande enkät för att inventera och analysera 
effektivitet och upplevelse av hemarbete, samt en enkät över rektorernas bedömning av kvaliteten 
i stöd utfört på distans av stödprocesserna. Förskoleförvaltningen har också tagit fram en ny 
rutin för hemarbete som klargör arbetsmiljöansvar och investeringar och det är förvaltningens 
bedömning att hemarbetet, under perioden, har fungerat mycket väl och upplevs positivt av 
huvuddelen av personalen.

Nämnden uppskattar de ekonomiska konsekvenserna av pandemin i form av minskade personal-
kostnader om 24 000 tkr och minskade förskoleintäkter om 4 700 tkr. Vilket innebär en positiv 
ekonomisk konsekvens om 19 300 tkr.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Förskola från sex månaders ålder
Borås Stad erbjuder, till skillnad från de allra flesta kommuner i landet, vårdnadshavare att lämna 
sina barn på förskola redan från dess att de fyllt sex månader. Lagkravet för kommuner är att de 
ska ta emot barn som fyllt 12 månader.

Beslutet om att ta emot barn från sex månader fattades 2011 av Kommunfullmäktige när Regler 
och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs. I genomsnitt finns 40–50 barn 
under 12 månader i Borås Stads förskoleverksamheter. Omhändertagandet av barn under 12 
månader innebär en ökad kostnad för verksamheterna då de kräver ökad omsorg. Denna kostnad 
tas av budgeten som är avsedd för barn med särskilt stöd.

I och med att barnkonventionen har blivit svensk lag har förvaltningen inlett ett arbete med att 
se över under vilka former antagningen av barn under 12 månader skall ske för att tillmötesgå 
lagen. I nuläget sker ingen prövning vid antagandet trots att det kan finnas skäl att behöva göra 
det för att tillmötesgå barnkonventionen.

Lokaler
Borås Stads mål är att plats inom barnomsorg ska kunna erbjudas på önskat placeringsdatum. 
Befolkningsprognosen visar jämfört med tidigare befolkningsprognoser på en större ökning av 
behovet av förskoleplatser. Samtidigt ser Förskoleförvaltningen att barnens vistelsetider har ökat. 
Befolkningsprognosen skiljer sig åt mellan olika områden i kommunen, och det gör också behovet 
av förskoleplatser. Behov finns i flera områden avseende kapacitet i form av fler förskolor men även 
tillgång till större och mer verksamhetsanpassade lokaler de närmaste åren. Förskolenämnden 
behöver involveras och vara delaktig i samhällsplaneringsprocessen för att i ett tidigt skede 
kunna fånga upp eventuella planer på förtätningar och större nybyggnationer i kommunen som 
påverkar behovet av förskolor. 
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Förskolenämnden har antagit Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av förskola. Utifrån 
riktlinjerna har förvaltningen tagit fram rutiner för nybyggnation och ombyggnation av för-
skola. Rutinerna ska ge stöd för att kommunicera bl.a. funktioner och målsättning med verk-
samheten som bedrivs på förskolan. Rutinerna används också som beställningsunderlag till 
Lokalförsörjningsförvaltningen vid nybyggnation och ombyggnation av förskola.

Under 2020 har det färdigställts två förskolor.  I början av 2020 öppnade Vildmarkens förskola 
och Alprosgårdens förskola öppnade i nya lokaler.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen har identifierats som ett utvecklingsområde i förvaltningens övergripan-
de verksamhetsplan. Förskolenämnden har sedan tidigare ett uppdrag att se till att fördelningen 
mellan förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal 
har relevant utbildning. Nämnden arbetar prioriterat med kompetensförsörjningen för att försöka 
öka andelen förskollärare, i december 2020 var andelen 49 %. Vilket är bättre än föregående år 
då andelen var 48 %. Bristen på förskollärare är nationell och ett gemensamt arbete med bland 
annat utbildningsaktörer behöver ske för att vända trenden menar nämnden.

Förvaltningen har ett pågående samarbete med Högskolan i Borås. En förvaltningsövergripande 
kompetens försörjningsplan har tagits fram som varje enhet arbetar med. För att arbeta för att all 
personal ska ha relevant utbildning så ingår det i förvaltningens verksamhetsplan att underlätta 
för validering. En ny rutin för validering till barnskötare har tagits fram och rutinen för valide-
ring till förskollärare har reviderats utifrån nya beslut om att inte längre erbjuda studier med lön.

Omorganisation
I årsskiftet 2019/2020 genomförde nämnden en stor omorganisation i förskolornas lednings-
organisation. Samtliga 37 tjänster som biträdande rektor togs bort och samtidigt påbörjade tio 
nya rektorer sin anställning. Förändringen möjliggjorde att storleken på rektorsområdena kunde 
ses över och många rektorer fick därmed mindre områden och färre medarbetare. Förvaltningen 
uppger att omorganisationen slagit väl ut. 

Förändringen och konsekvenserna av denna kommer att utvärderas inom ramen för ett större 
arbete med kompetensförsörjningen för förvaltningen under 2021.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Resultat av 
granskningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Arbetslivsnämnden och 
Kommunstyrelsen.

Beslutsgången avseende Lilla Safiren
Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid avvecklingen av Lilla Safiren. Det är i slutändan 
rättsväsendets roll att ta ställning till om kommunala beslut som fattats är lagenliga. Varje med-
lem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga 
beslutet. Möjligheten för enskilda att överklaga fattade beslut är en central del av rättssäkerheten 
och på så vis av principiellt stor vikt. 
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I fallet med avvecklingen av Lilla Safiren har Förskoleförvaltningen gjort bedömningen att 
de enligt skollagen har befogenhet att avveckla Lilla Safiren. Avveckling av Lilla Safiren har 
således inte föregåtts av ett politiskt beslut av Förskolenämnden eller Kommunfullmäktige. 
Förskolenämndens delegationsordning innehåller ingen delegation som avser nedläggning, av-
veckling eller avslut av verksamheter.

Granskningens genomgång av tillämplig lagstiftning visar att ett ifrågasättande av beslutets 
laglighet – med hänvisning till behörigheten hos beslutsfattaren – är befogad. Beslutet har inte 
heller anmälts till nämnden som delegationsbeslut eller protokollförts särskilt. Detta har medfört 
att beslutet inte varit möjligt att överklaga och en rättslig prövning av beslutets laglighet har inte 
kunnat ske. Förskolenämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa att beslut 
fattas av en behörig instans och enligt rätt lagrum. Åtgärderna är i Stadsrevisionens mening 
väsentliga för en transparent beslutsprocess som möjliggör för kommunens medlemmar att få 
lagligheten i nämndens beslut prövad. Inte minst är ovanstående av vikt när det gäller beslut om 
avveckling av Lilla Safiren.

Nämnden har svarat på Stadsrevisionens rapport 28 januari 2021. Nämnden har vidtagit följande 
åtgärder till följd av Stadsrevisionens granskning:

• Rutin för dokumentation av rektorsbeslut har tagits fram. 

• Kompetensutveckling kring rektors befogenheter och dokumentationsskyldighet skall 
genomföras. 

• Verksamhetschef har säkerställt i enskilda dialoger med respektive rektor att rektors-
beslut ska dokumenteras inom ramen för rektors befogenhet enligt skollagen. 

• När Förskolenämnden nu använder lokalen på nytt, ligger avdelningarna organisatoriskt 
placerade under förskolan Trollevi

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra 
riskanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden 
ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppfölj-
ning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också 
genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll senast 2018. Nämnden har 
genomfört en egen riskanalys, som identifierade 40 risker. Planen för intern kontroll omfattade 
13 kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 22 februari 
2021. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 
Nämnden har under året följt upp tre kontrollmoment i planen för internkontroll i samband 
med rapportering för Tertial 1 och 2. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 5 november 2020 med Förskolenämndens presidium, bevaknings-
ansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kon-
troll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man 
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade 
till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda upp-
drag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför 
man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för sex av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indika-
torer. Måluppfyllelsen avseende Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. 

Stadsrevisionen noterar att konsekvenserna av coronapandemin påverkat Förskolenämnden. 
Förhållandena har bl.a. försvårat för nämnden när det gäller att uppnå Kommunfullmäktiges 
indikatorer.

Nämnden har uppnått det uppdrag nämnden fått från Kommunfullmäktige i budget 2020.

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit en egen indikator med målvärde.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 18 786 tkr. Nämnden 
har under året anpassat verksamheten för att tillmötesgå de riktlinjer som beslutats avseende 
barnomsorg.

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid avvecklingen av Lilla Safiren. Förskolenämnden 
behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa att beslut fattas av en behörig instans och 
enligt rätt lagrum. Åtgärderna är i Stadsrevisionens mening väsentliga för en transparent besluts-
process som möjliggör för kommunens medlemmar att få lagligheten i nämndens beslut prövad.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2018. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhets-
processer och ekonomiska kontrollmoment. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen 
innehåller kortfattade analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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