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Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2022-2024 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner Lokalbehovsplan för planperioden 2022-2024 

och översänder densamma till Lokalförsörjningsnämnden.  

Sammanfattning 

Lokalbehovsplanen ska redovisa Förskolenämndens samtliga lokalbehov 2022-

2024. Behovet kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund 

för Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsplan. Lokalbehov som 

inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 

investeringsplanen. 

Antalet barn i förskoleålder har räknats ned något i den senaste 

befolkningsprognosen i förhållande till 2019 års prognos. 

Syftet med lokalbehovsplanen är att trygga tillgängligheten till goda och 

ändamålsenliga lokaler, samt få en ekonomisk hållbar lokalplanering. 

Lokalbehovsplanen är det underlag som Förskolenämnden lämnar till 

Lokalförsörjningsnämnden som sedan ligger till grund för de lokal- och 

investeringsplaner Lokalförsörjningsnämnden förelägger Kommunstyrelsen 

inför kommande budgetarbete. 

Ärendet i sin helhet 

Lokalbehovsplanen ska redovisa Förskolenämndens samtliga lokalbehov 2022-

2024. Behovet kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund 

för Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsplan. Lokalbehov som 

inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 

investeringsplanen. 

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. Ett byte av verksamhetslokaler 

ger kortsiktigt negativa ekonomiska konsekvenser men kan ge stora 

pedagogiska vinster. 

Förskolenämnden ser att vissa områden inte ligger i fas med planering och 

utbyggnad i förhållande till ökningen i barnantal inom området. Inom förskolan 

finns ett antal tillfälliga lokaler. Flera av dessa lokaler är bra och ändamålsenliga, 
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medan andra inte är det. För ett antal av paviljongerna upphör bygglov de 

närmaste åren och i takt med planerad nybyggnation kommer paviljongerna att 

avetableras. 

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. Dessutom behövs en långsiktig planering och 

strategi för lokalplaneringen för att motverka akuta, kortsiktiga och kostsamma 

lösningar. För förvaltningen är det viktigt att optimera storleken på de förskolor 

som byggs och att förskolorna utformas så att de lockar till lärande. Fördelarna 

med större enheter är både verksamhetsmässiga och ekonomiska. En större 

personalgrupp ger utrymme för olika kompetensområden och inriktningar samt 

mindre sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro. Lokalerna ger möjlighet till att 

arbeta med både mindre och större barngrupper vid olika aktiviteter. 

Förskolenämnden har antagit Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av 

förskola. Utifrån riktlinjerna har förvaltningen tagit fram rutiner för 

nybyggnation och ombyggnation av förskola. Rutinerna används som 

beställningsunderlag till Lokalförsörjningsförvaltningen vid nybyggnation och 

ombyggnation av förskola. 

I bedömningen av kommande behov av förskoleplatser måste 

Förskolenämnden ta hänsyn till de olika exploateringar av bostadsområden som 

aviseras av kommunala och privata aktörer. Handlingsplanen för 

bostadsbyggande 2020-2024 är en del av Borås Stads riktlinjer för 

bostadsbyggande. I handlingsplanen redovisas kända bostadsbyggnadsprojekt. 

Under perioden 2020-2024 finns ca 2500 bostäder inom klara detaljplaner och 

ca 4000 bostäder inom pågående detaljplaner. 

Förskolenämnden prioriterar alltid barnets bästa i sitt framtagande utav 

lokalbehovsplanen. Förskolenämnden vill framföra till Lokalförsörjnings-

nämnden att ändamålsenliga lokaler ger bättre förutsättningar för att bedriva 

likvärdig utbildning i förskolan. Lokalernas tillgänglighet och utformande 

behöver säkerställs för att kunna värna om barns lika värde och rätt till 

utveckling. Vidare vill nämnden belysa att barns integritet behöver värnas om i 

samband med att skötrum och toaletter utformas för att förhindra insyn. 

Prövning av barnets bästa 

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

rör barn. Ändamålsenliga lokaler ger bättre förutsättningar för att bedriva 

likvärdig utbildning i förskolan. För att kunna värna om barns bästa och lika 

värde samt rätt till utveckling behöver förskolornas lokaler vara tillgängliga och 

utformande utifrån barnets förutsättningar. Förskolenämnden lyfter i 

Lokalbehovsplanen de förändringar som nämnden ser behöver göras för att 

förverkliga detta avseende förskolelokaler. I utformningen av de ytor som 

direkt påverkar barn vill Förskolenämnden lyfta till Lokalförsörjningsnämnden 

vikten av att inhämta barnets perspektiv för att ge barn möjligheten att uttrycka 
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sig och inhämta deras åsikter. Vad som är barnets bästa måste bedömas i varje 

enskilt fall. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2022-2024.  

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 21 januari 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Lokalbehovsplan 2022-2024 
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2022-2024. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

Lokalbehovsplanen skall redovisa Förskolenämndens samtliga lokalbehov 2022-2024. Behoven 
kommer att presenteras i Lokalresursplanen, som ligger till grund för Lokalförsörjningsnämndens 
förslag till investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas 
med i investeringsplanen. 

Det är ett statligt krav att kommunen ska anordna förskoleplats inom fyra månader efter att förälder 
anmält önskemål om förskola. Den politiska ambitionen i Borås Stad är högre ställd än så. 
Befolkningsprognosen skiljer sig åt mellan olika områden i kommunen, och det gör också behovet av 
förskoleplatser. Behov finns i några områden avseende kapacitet i form av fler förskolor men även 
tillgång till större och mer verksamhetsanpassade lokaler de närmaste åren. Ett byte av 
verksamhetslokaler ger kortsiktigt negativa ekonomiska konsekvenser men kan ge stora pedagogiska 
vinster. 

Kapaciteten avseende antal barn på förskolorna är ungefärliga och kan variera beroende på barnens 
ålder och barngruppens sammansättning. Nybyggda förskolor behöver succesivt trappas upp avseende 
placering av barn för att inte inskolning av ett för stort antal barn ska ske samtidigt. 

Förskoleförvaltningen har tillsammans med rektorer och Lokalförsörjningsförvaltningen genomfört 
kvalitetsdialoger avseende förskolelokalernas beskaffenhet. Dialogerna visade att lokalernas 
beskaffenhet varierar såväl i byggnadsstatus som i ändamålsenlighet. Till stora delar uppfylls kraven, 
men det finns enheter som behöver åtgärdas för att verksamheten ska uppfylla de krav som ställs på 
kommunen som huvudman. Förskolornas inomhusmiljö är generellt väl fungerande men på vissa 
förskolor har inomhusmiljön och de pedagogiska utrymmen mer att önska. Förskolor som inte är 
konstruerade som förskolor och äldre förskolor, har generellt sett en sämre inomhusmiljö med de 
utmaningar som detta medför. Även förskolornas utomhusmiljö är generellt väl fungerande. Dock 
behöver staket, grindar och lekredskap ses över och underhållas på flera förskolor. På vissa förskolor 
krävs större åtgärder för att få en bättre utomhusmiljö och även ökad tillgänglighetsanpassning. Det 
kommer att behövas åtgärder, bland annat skydd mot sol och staket på vissa förskolor samt runt 
gungor. 

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. Dessutom behövs en långsiktig planering och strategi för 
lokalplaneringen för att motverka akuta, kortsiktiga och kostsamma lösningar. För förvaltningen är det 
viktigt att optimera storleken på de förskolor som byggs och att förskolorna utformas så att de lockar 
till lärande. Fördelarna med större enheter är både verksamhetsmässiga och ekonomiska. En större 
personalgrupp ger utrymme för olika kompetensområden och inriktningar samt mindre sårbarhet vid 
exempelvis sjukfrånvaro. Lokalerna ger möjlighet till att arbeta med både mindre och större 
barngrupper vid olika aktiviteter. 

Ett samarbete med Grundskoleförvaltningen vid framtagning av lokalbehovsplan är av stor vikt, då 
beslut som sker inom skolans lokaler även kan påverka förskolans lokalbehovsplan och tvärtom. 

Förskolenämnden har antagit Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av förskola. Utifrån 
riktlinjerna har förvaltningen tagit fram rutiner för nybyggnation och ombyggnation av förskola. 
Rutinerna ska ge stöd för att kommunicera värden, funktioner och målsättning med verksamheten som 
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bedrivs på förskolan. Rutinerna används som beställningsunderlag till Lokalförsörjningsförvaltningen 
vid nybyggnation och ombyggnation av förskola. 

Syftet med lokalbehovsplanen är att trygga tillgängligheten till goda och ändamålsenliga lokaler och med 
en ekonomiskt hållbar plan. Lokalbehovsplanen är det underlag som Förskolenämnden lämnar till 
Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de lokal- och investeringsplaner LFN förelägger 
Kommunstyrelsen inför kommande budgetarbete. 

Förskolenämnden prioriterar alltid barnets bästa i sitt framtagande av lokalbehovsplanen. 
Förskolenämnden vill framföra till LFN att ändamålsenliga lokaler ger bättre förutsättningar för att 
bedriva likvärdig utbildning i förskolan. Lokalernas tillgänglighet och utformande behöver säkerställs 
för att kunna värna om barns lika värde och rätt till utveckling. Vidare vill nämnden belysa att barns 
integritet behöver värnas om i samband med att skötrum och toaletter utformas för att förhindra insyn. 

2 Demografi 

  

Ålder 0-5 år 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Ökning/Minskning 

från 2019-2024 

Brämhult (1) 1213 1 190 1 145 1095 1059 1013 -200 

Centrum (2) 816 832 896 967 1 009 1064 248 

Göta (3) 839 854 874 886 915 921 82 

Norrby (4) 1071 1065 1050 972 965 923 -148 

Sjöbo (5) 540 552 551 620 678 721 181 

Trandared (6) 812 789 817 822 855 880 68 

Dalsjöfors (7) 844 843 861 834 794 782 -62 

Fristad (8) 732 714 689 688 669 834 -98 

Sandhult (9) 753 734 706 695 693 689 -64 

Viskafors (10) 454 463 449 430 427 424 -30 

Totalt 8074 8 036 8 038 8 009 8 064 8 051 -23 

I befolkningsprognosen tas hänsyn till planerad byggnation fram till 2024. För år 2019 redovisas faktiskt utfall.   

(1) Avser områdena Brämhult, Hässleholmen, Boda, och Svensgärde. 
(2) Avser områdena Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och Östermalm. 
(3) Avser områdena Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet. 
(4) Avser områdena Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen. 
(5) Avser områdena Sjöbo, Alideberg och Tosseryd. 
(6) Avser områdena Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 
(7) Avser områdena Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered 
(8) Avser områdena Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 
(9) Avser områdena Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 
(10) Avser områdena Viskafors, Svaneholm, Rydboholm och Kinnarumma 
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3 Övergripande nulägesanalys 

Antalet barn i förskoleålder har räknats ned något i den senaste befolkningsprognosen i förhållande till 
2019 års prognos. Av erfarenhet vet Förskolenämnden att det kommer att ske förändringar i prognosen 
över tid och då oftast till ett högre behov snarare än ett lägre. För kommande år är det extra svårt att 
överblicka pandemins påverkan på befolkningsutvecklingen och beläggningsgraden. 

I bedömningen av kommande behov av förskoleplatser måste Förskolenämnden ta hänsyn till de olika 
exploateringar av bostadsområden som aviseras av kommunala och privata aktörer. Handlingsplanen 
för bostadsbyggande 2020-2024 är en del av Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande. 
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommunstyrelsen. I handlingsplanen redovisas kända 
bostadsbyggnadsprojekt. Under perioden 2020-2024 finns ca 2500 bostäder inom klara detaljplaner och 
ca 4000 bostäder inom pågående detaljplaner. Nedan redovisas större projekt eller flera mindre inom 
samma område som resulterar i minst 100 bostäder inom klara detaljplaner eller, respektive pågående 
(prioriterade) detaljplaner. Behovet av förskolor måste alltid beaktas i samband med nyproduktion av 
bostäder. 

Projekt inom byggklara detaljplaner 

 Centrum, fem detaljplaner för totalt 315 bostäder  

 Druvefors, detaljplan för totalt 200 bostäder  

 Bergsäter, två detaljplaner för totalt 168 bostäder 

 Regementet, två detaljplaner för totalt 357 bostäder  

 Bergdalen, en detaljplan för totalt 100 bostäder 

 Byttorp, tre detaljplaner för totalt 123 bostäder 

 Hässleholmen, här planerar AB Bostäder att bygga 240 lägenheter fram till 2023 totalt 

 Fristad, åtta detaljplaner för totalt 145 bostäder 

Projekt inom prioriterade detaljplaner 

 Bergslena, två detaljplan för totalt 250 bostäder 

 Centrum, fyra detaljplaner för totalt 520 bostäder 

 Lundby, en detaljplan för totalt 100 bostäder 

 Alideberg, en detaljplan för totalt 100 bostäder 

 Bergsäter, två detaljplaner för totalt 620 bostäder 

 Kristineberg, en detaljplan för totalt 140 bostäder 

 Parkstaden, en detaljplan för totalt 100 bostäder 

 Regementet, en detaljplan för totalt 200 bostäder 

 Trandared, två detaljplaner för totalt 110 bostäder 

 Östermalm, en detaljplan för totalt 100 bostäder 

 Bergdalen, en detaljplan för totalt 150 bostäder 

 Sjöbo, två detaljplaner för totalt 470 bostäder 

 Sandared, två detaljplaner för totalt 115 bostäder 

 Tosseryd, en detaljplan för totalt 430 bostäder 

Nedan redovisas projekt i serviceorter samt övriga orter och landsbygd inom klara detaljplaner eller, 
respektive pågående (prioriterade) detaljplaner. I serviceorterna kan en mindre detaljplan få stor 
påverkan avseende behovet av förskoleplatser. 

Projekt inom byggklara detaljplaner 

 Dalsjöfors, fyra detaljplaner för totalt 80 bostäder 

 Viskafors, tre detaljplaner för totalt 38 bostäder 

 Aplared, två detaljplaner för totalt 19 bostäder 
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 Borgstena, två detaljplaner för totalt 15 bostäder 

 Dannike, två detaljplaner för totalt 27 bostäder 

 Kinnarumma, två detaljplaner för totalt 27 bostäder 

 Rångedala, två detaljplaner för totalt 26 bostäder 

 Sjömarken, fyra detaljplaner för totalt 49 bostäder 

 Sparsör, fem detaljplaner för totalt 55 bostäder 

Projekt inom prioriterade detaljplaner 

 Dalsjöfors, en detaljplan för total 40 bostäder 

 Viskafors, en detaljplan för totalt 50 bostäder 

 Sjömarken, en detaljplan för totalt 50 bostäder 

 Sparsör, en detaljplan för totalt 20 bostäder 

 
Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn 

Liknande kommuner förskola, Borås 2019 
(enligt Kolada) 

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, 
kr/inskrivet barn 

Halmstad 32 946 

Växjö 29 403 

Södertälje 27 416 

Umeå 24 063 

Norrköping 22 806 

Gävle 21 317 

Borås Stad 20 914 

Eskilstuna 18 797 

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

I jämförelse med liknande kommuner 2019 hade Borås Stad näst lägst kostnader för lokaler i 
kommunal förskola per inskrivet barn. 
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4 Nuläge lokaler 

4.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Byggklara detaljplaner för 240 bostäder finns på Hässleholmen. Det pågår ett detaljplanarbete för 
Brämhult i syfte att bygga 70 bostäder i området. Från området placeras nu ca 90 barn mot andra 
upptagningsområden, samtidigt placeras runt 75 barn i området från andra upptagningsområden i 
staden. Närmare 70 barn från området går i fristående verksamhet. 

 

Objekt 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 

Bodagårdens förskola, 
Steglängdsgatan 1 

120 120 120 120 120 120 

Bäckaryds förskola, 
Gamla Brämhultsvägen 
85 

100 100 100 100 100 100 

Hässlegårdens förskola, 
Våglängdsgatan 147 

120 120 120 120 120 120 

Kärrabackens förskola, 
Dammgatan 12 

120 120 120 120 120 120 

Marklandsparkens 
förskola, Tunnlandsgatan 
1B 

120 120 120 120 120 120 

Milstensgårdens förskola, 
Milstensgatan 3 

150 150 150 150 150 150 

Naturlekens förskola, 
Gamla Brämhultsvägen 
82 

25 0     

Tunnlandsgårdens 
förskola, Tunnlandsgatan 
15 

30 30 0    

Ängsgårdens förskola, 
Kamgarnsgatan 19 

80 80 80 80 80 80 

Familjecentral Boda, 
Smörhulegatan 2 

      

Antal platser i området 865 840 810 810 810 810 

Kapaciteten i tabellen redovisar vårens behov av förskoleplatser. 

Möjligheten att lämna Naturlekens och Tunnlandsgårdens förskolor utreds inom förvaltningen. 
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4.1.1 Befolkningsprognos 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Befolkningsprognos, 0-5 år 1190 1145 1095 1059 1013 

Antal platser i området 905 865 840 810 810 

Förväntat behov 887 859 827 805 775 

Över- / underskott av platser i plan 18 6 13 5 35 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

18 6 13 5 35 

4.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Område Centrum är i ett stort behov av fler förskoleplatser. Området utvecklas och förtätas med 
bostäder. 

I Centrum finns fastställda detaljplaner för 315 lägenheter. Dessutom finns det 520 bostäder i pågående 
detaljplanearbete. På Bergdalen finns fastställda detaljplaner för 100 bostäder. På Östermalm pågår 
detaljplanearbete för att ta fram 100 nya bostäder och ytterligare 150 bostäder på Bergdalen. Inom 
området Bergslena planeras detaljplaner för totalt 250 bostäder, vilket kan komma att påverka både 
Sjöboområdet och Centrum. 

Från området placeras närmare 45 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras närmare 
150 barn i området från andra upptagningsområden i kommunen. Runt 70 barn från området går i 
fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 

Björkängens förskola, 
Klinikvägen 42 

40 40 40 40 40 40 

Kvarngårdens förskola, 
Övre Kvarngatan 32 

38 38 38 38 38 38 

Liljebergets förskola, 
Liljebergsgatan 14 

100 100 100 100 100 100 

Mariagårdens förskola, 
Torstensonsgatan 2 

100 100 100 100 100 100 

Sagans förskola, 
Kråkekärrsgatan 8 

120 120 120 120 120 120 

Skogsängens förskola 
(exkl. Mini), Klinikvägen 
48 

160 160 160 160 160 160 

Tokarpsbergs förskola, 
Linderbergsgatan 5 

80 80 120 120 120 120 

Östermalmsgårdens 
förskola, Klinikvägen 33 

80 80 80 80 80 80 

Familjecentral Centrum, 
Stora Kyrkogatan 4 
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Objekt 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 

Övre Kvarngatan 29, 
Admin 

      

Olovholmsgatan 32       

Antal platser i området 718 718 758 758 758 758 

Kapaciteten i tabellen redovisar vårens behov av förskoleplatser. 

4.2.1 Befolkningsprognos 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Befolkningsprognos, 0-5 år 832 896 967 1009 1064 

Antal platser i området 718 718 718 758 758 

Förväntat behov 657 712 774 812 862 

Över- / underskott av platser i plan 61 6 -56 -54 -104 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

61 6 -56 -54 -104 

Behovet av centrala förskoleplatser är stort och barn från området kommer att få hänvisas till 
närliggande områden när ett underskott av platser uppstår år 2022. 
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4.3 Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala och Äspered 

I Dalsjöfors finns fastställda detaljplaner för 80 bostäder och det pågår detaljplanearbete för ytterligare 
40 bostäder. I Aplared finns fastställda detaljplaner för 19 bostäder, i Dannike för 27 bostäder och i 
Rångedala för 26 bostäder. 

Från området placeras ca 35 barn mot andra upptagningsområden, runt 20 barn från andra 
upptagningsområden i kommunen placeras i området. Drygt 15 barn från området går i fristående 
verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 

Alprosgårdens förskola, 
Uppegårdsgatan 4 

120 120 120 120 120 120 

Aplaredsgårdens 
förskola, Boråsvägen 22 

20 40 40 40 40 40 

Aplaredsgårdens 
förskola, klubbstugan 

20 0     

Dalsjögårdens förskola, 
Uppegårdsgatan 8 

120 120 120 120 120 120 

Dannike förskola, 
Länghemsvägen 

55 55 55 55 55 55 

Kerstinsgårdens förskola, 
Puckvägen 6 

60 60 60 60 60 60 

Lövängens förskola, 
Bråthultsv 8, Lövåsvägen 
4-6 

60 60 60 60 60 60 

Rångedalagårdens 
förskola, Gretlandavägen 
11 

60 60 60 60 60 60 

Skogsgläntans förskola, 
Fageråsvägen 21 

120 120 120 120 120 120 

Äsperedsgårdens 
förskola, Skolstigen 

60 60 60 60 60 60 

Öppna förskolan 
Dalsjöfors, Toarps 
församlingshem, 
Prästgården 1 

      

Antal platser i området 695 695 695 695 695 695 

Kapaciteten i tabellen redovisar vårens behov av förskoleplatser. 
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4.3.1 Befolkningsprognos 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Befolkningsprognos, 0-5 år 843 861 834 794 782 

Antal platser i området 695 715 695 695 695 

Förväntat behov 674 693 676 647 641 

Över- / underskott av platser i plan 21 22 19 48 54 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

21 22 19 48 54 

Det behöver finnas en viss överkapacitet av platser då området är geografiskt stort med långa avstånd 
mellan förskolorna. Förskolenämnden ser även att inflyttning till området överskrider kommunens 
befolkningsprognos. 

4.4 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Det finns fastställda detaljplaner för 145 bostäder i Fristad/Gingri. Det finns fastställda detaljplaner för 
55 bostäder i Sparsör. Pågående detaljplanearbete finns för 20 bostäder i Sparsör. Det finns fastställda 
detaljplaner för 15 bostäder i Borgstena. 

Från området placeras runt 20 barn mot andra upptagningsområden och närmare 20 barn från andra 
upptagningsområden i kommunen placeras i området. Runt 10 barn från området går i fristående 
verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 

Blåklintens förskola, 
Krögarevägen 4 

40 40 40 40 40 40 

Frufällegårdens förskola, 
Skogsrydsvägen 112 

80 80 80 80 80 80 

Paviljong Trollevi, 
Rosenvägen 6 

30 30 30 0   

Ljungagårdens förskola, 
Gullbuskevägen 2 

120 120 120 120 120 120 

Skogsstjärnans förskola, 
Nya Kyrkvägen 20 

60 60 60 60 60 60 

Tallbackens förskola, 
Sportvägen 6 

120 120 120 120 120 120 

Trollevi förskola, 
Hovalidsvägen 3 

80 80 80 0   

Växthusets förskola, 
Råryd 1 

80 80 80 80 80 80 

Vinkelvägens förskola, 
Sparsör 

   80 120 120 
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Objekt 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 

Öppna förskolan Fristad, 
Munkågården 
Asklandavägen 3 

      

Antal platser i området 610 610 610 580 620 620 

Kapaciteten i tabellen redovisar vårens behov av förskoleplatser. 

4.4.1 Befolkningsprognos 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Befolkningsprognos, 0-5 år 714 689 688 669 634 

Antal platser i området 620 610 610 610 580 

Förväntat behov 614 596 599 585 558 

Över- / underskott av platser i plan 6 14 11 25 22 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

6 14 11 25 22 

Det behöver finnas en viss överkapacitet av platser då området är geografiskt stort med långa avstånd 
mellan förskolorna. 
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4.5 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

På Druvefors finns fastställda detaljplaner för 200 bostäder. På Regementsområdet finns en fastställd 
detaljplan för 357 bostäder. Inom pågående detaljplanearbeten finns på Kristenberg planerat för 140 
bostäder och på Regementsområdet för 200 bostäder. 

På Gässlösa finns på längre sikt planer för bostäder. Här är det av stor vikt att förskolor planeras innan 
byggnationen startar. 

Från området placeras drygt 80 barn mot andra upptagningsområden. Närmare 60 barn placeras i 
området från andra upptagningsområden i kommunen. Drygt 70 barn från området går i fristående 
verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 

Hedvigsborgsgårdens 
förskola, Flymadervägen 

60 60 60 60 60 60 

Kristinegårdens förskola, 
Kristinegränd 4 

120 120 120 120 120 120 

Linneagårdens förskola, 
Kjellgrensgatan 12 

60 60 40 40 40 40 

Förskolan LärKan, 
Kulbanan 4 

130 130 130 130 130 130 

Moldeparkens förskola, 
Moldegatan 4 

60 60 60 60 60 60 

Silverpoppelns förskola, 
Islandsgatan 7 

120 120 120 120 120 120 

Björnflokan, förhyrning   80 100 120 120 

Ny förskola Gässlösa       

Ny förskola Regementet   40 60 60 60 

Öppna förskolan 
Kristineberg, 
Kristinegränd 3 

      

Antal platser i området 550 550 650 690 710 710 

Kapaciteten i tabellen redovisar vårens behov av förskoleplatser. 
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4.5.1 Befolkningsprognos 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Befolkningsprognos, 0-5 år 854 874 886 915 921 

Antal platser i området 560 550 550 650 690 

Förväntat behov 538 555 567 590 599 

Över- / underskott av platser i plan 22 -5 -17 60 91 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

22 -5 -17 60 91 

Område Göta kommer till viss del kunna ombesörja behovet av förskoleplatser från närliggande 
områden om förskolan Björnflokan och en förskola på Regementsområdet byggs år 2023. 

4.6 Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

På Byttorp finns det tre fastställda detaljplaner för att ta fram ca 120 nya bostäder. Hestra är ett område 
som växer. Inom området Lundby planeras på sikt bostäder, vilket kan komma att påverka 
Norrbyområdet så väl som Sjöbo. I Parkstaden finns pågående detaljplanearbeten planerat för 100 
bostäder. 

Från området placeras runt ca 80 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras drygt 40 
barn i området från andra upptagningsområden i kommunen. Ca 95 barn från området går i fristående 
verksamhet. Prognosen visar tydligt att det finns behov av ytterligare förskoleplatser i området. 

Objekt 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 

Byttorpsgårdens förskola, 
Kvibergsgatan 17 

40 40 40 40 40 40 

Hällegårdens förskola, 
Hällegatan 25 

80 80 80 80 80 80 

Förskolan Kreanova, 
Värmlandsgatan 19 

120 120 120 120 120 120 

Kärnhusets förskola, 
Pianogatan 1 

140 140 140 140 140 140 

Norrbygårdens förskola, 
Alingsåsvägen 11 

40 40 0    

Norrbyskolans förskola, 
Norrby Tvärgatan 25-27 

160 140 120 120 120 120 

Parkgårdens förskola, 
Parkgatan 8 

45 45 45 45 45 45 

Positivgårdens förskola, 
Positivgatan 13 

24 24 24 24 24 24 

Virvelvindens förskola 
exkl. dygnet runt, 
Tullatorg 9 

80 80 80 80 80 80 
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Objekt 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 

Ny förskola 
Kronängsparken 

  80 100 120 120 

Hestra, Serenadgatan, 
120 

      

Ny förskola Getängen       

Familjecentral Norrby, 
Norrby Tvärgata 34 

      

Antal platser i området 729 709 729 749 769 769 

Kapaciteten i tabellen redovisar vårens behov av förskoleplatser. 

Möjligheten att avveckla Norrbygårdens förskola utreds inom förvaltningen. 

4.6.1 Befolkningsprognos 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Befolkningsprognos, 0-5 år 1065 1050 972 965 923 

Antal platser i området 749 729 709 729 749 

Förväntat behov 724 719 671 671 646 

Över- / underskott av platser i plan 25 10 38 58 103 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

25 10 38 58 103 

Område Norrby kommer till viss del kunna ombesörja behovet av förskoleplatser från närliggande 
områden om behov finns efter år 2022.  
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4.7 Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

I Sandared pågår detaljplanearbete för planerat 115 bostäder. I Sjömarken finns fastställda detaljplaner 
för 49 nya bostäder och dessutom pågår detaljplanearbete för 50 bostäder. I Sandared är en ny förskola 
planerad att byggas på Strandvägen. I Sjömarken finns en plan för en ny förskola på Badstrandsvägen. 

Från området placeras närmare 30 barn mot andra upptagningsområden och runt 50 barn från andra 
upptagningsområden i kommunen placeras i området. Drygt 20 barn från området går i fristående 
verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 

Björkgårdens förskola, 
Björkdalsvägen 13 A-B 

120 120 120 120 120 120 

Ekegårdens förskola, 
Ekvägen 4 

80 80 80 80 80 80 

Kullagårdens förskola, 
Rullstensvägen 2 

120 120 100 100 100 100 

Melltorps förskola, 
Ljungvägen 14 

120 120 120 120 120 120 

Nordtorps förskola, 
Gamla skolan 

35 35 0    

Rullans förskola, 
Rullstensvägen 4 

60 60 60 60 60 60 

Sjögårdens förskola, 
Norra Gränsvägen 4 

60 60 60 60 0  

Ny förskola Sandared 
strand 

  80 100 120 120 

Ny förskola 
Badstrandsvägen, 
Sjömarken 

    60 80 

Antal platser i området 595 595 620 640 660 680 

Kapaciteten i tabellen redovisar vårens behov av förskoleplatser. 

Möjligheten att avveckla Nordtorps förskola utreds inom förvaltningen. 

4.7.1 Befolkningsprognos 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Befolkningsprognos, 0-5 år 734 706 695 693 689 

Antal platser i området 625 595 595 620 640 

Förväntat behov 620 600 594 596 596 

Över- / underskott av platser i plan 5 -5 1 24 44 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

5 -5 1 24 44 
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4.8 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Det finns pågående detaljplaner för 470 bostäder på Sjöbo. På Alideberg finns pågående detaljplaner 
för 100 bostäder. I Tosseryd finns pågående detaljplan för 430 bostäder. Inom området Lundby 
planeras på sikt bostäder, vilket kan komma att påverka Sjöboområdet så väl som Norrby. Inom 
området Bergslena  planeras detaljplaner för totalt 250 bostäder, vilket kan komma att påverka 
Sjöboområdet och Centrum. 

Från området placeras drygt 45 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras ca 30 barn på 
område Sjöbo från andra upptagningsområden i staden. Ca 45 barn från området går i fristående 
verksamhet. Prognosen visar tydligt att det finns behov av ytterligare förskoleplatser på övre Sjöbo. 

Objekt 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 

Savannens förskola, 
Idrottsgatan 

60 60 60 60 60 60 

Skattkistans förskola, 
Nissegatan 7-9 

100 100 100 100 100 100 

Sjöbogårdens förskola, 
Källbogatan 2 

60 60 60 60 60 60 

Trollgårdens förskola, 
Sjöbogatan 5 

60 60 60 60 60 60 

Vildmarkens förskola 
exkl. dygnet runt-
verksamhet,  Alidelundsg
atan 6 

120 120 120 120 120 120 

Ny förskola övre Sjöbo    80 120 120 

Ny förskola Tosseryd       

Familjecentral Sjöbo, 
Sjöbotorggata 6 

      

Antal platser i området 400 400 400 480 520 520 

Kapaciteten i tabellen redovisar vårens behov av förskoleplatser. 

4.8.1 Befolkningsprognos 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Befolkningsprognos, 0-5 år 552 551 620 678 721 

Antal platser i området 365 400 400 400 480 

Förväntat behov 353 355 403 444 476 

Över- / underskott av platser i plan 12 45 -3 -44 4 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

12 45 -3 -44 4 

Det kan under en period bli nödvändigt att hänvisa barn från område Sjöbo till närliggande områden 
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från år 2023 fram till dess att en ny förskola byggs på Sjöbo. 

Det råder en viss osäkerhet kring om all planerad byggnation som är upptagen i de detaljplaner som 
finns för Sjöbo och Tosseryd kommer vara färdigställd inom angivna år. 

4.9 Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 

På Bergsäter finns två fastställda detaljplaner för 168 bostäder och pågående detaljplaner planerat för 
620 bostäder. En förskola finns med i plan på Bergsäter. På Trandared finns pågående detaljplaner för 
planerat 110 bostäder. 

Från området placeras runt drygt 80 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras ca 70 
barn på området från andra upptagningsområden i kommunen. Runt 35 barn från området går i 
fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 

Torgets förskola, 
Hultatorg 4 

100 120 140 140 140 140 

Hulta Ängars förskola, 
Sörmarksgatan 207 

120 120 120 120 120 120 

Kransmossens förskola, 
Kransvägen 210 

120 120 120 120 120 120 

Södergårdens förskola, 
Trandaredsgatan 40 

120 120 120 120 120 120 

Sörmarksgårdens 
förskola, Sörmarksgatan 
65 

60 60 60 60 60 60 

Trandaredsgårdens 
förskola, 
Trandaredsgatan 42 

100 100 100 100 100 100 

Lundens förskola  60 80 100 120 120 

Antal platser i området 620 700 740 760 780 780 

Kapaciteten i tabellen redovisar vårens behov av förskoleplatser. 

4.9.1 Befolkningsprognos 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Befolkningsprognos, 0-5 år 789 817 822 855 880 

Antal platser i området 620 620 700 740 760 

Förväntat behov 604 629 637 667 691 

Över- / underskott av platser i plan 16 -9 63 73 69 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

16 -9 63 73 69 
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Område Trandared kommer till viss del kunna ombesörja behovet av förskoleplatser från närliggande 
områden när Lundens förskola öppnat år 2022 på Bergsäter och Torgets förskola utökat sina platser. 

4.10 Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

I Viskafors finns fastställda detaljplaner för 38 bostäder. Ytterligare 50 bostäder planeras i pågående 
detaljplaner. I Kinnarumma finns det fastställda detaljplaner för 27 bostäder. 

Från området placeras ca 20 barn mot andra upptagningsområden och nästan lika många barn från 
andra upptagningsområden i staden placeras i område Viskafors. Runt 10 barn från området går i 
fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 
Kapacitet 

2026 

I Ur och Skur Kråkan, 
Södra Granbäcksbvägen 
9 

25 25 25 25 25 25 

Falkungens förskola, 
Skolgränd 5 

40 40 40 40 40 40 

Herrgårdslekens förskola, 
Nya Vägen 5 

60 60 60 60 60 60 

Pumpkällagårdens 
förskola, Hagkällevägen 

60 60 60 60 60 60 

Svanungens förskola, 
Skolgatan 3 

57 57 57 57 57 57 

Ängsjögårdens förskola, 
Rydbovägen 

100 100 100 100 100 100 

Hagkällans förskola, 
Hagkällevägen 2 

 20 40 40 40 40 

Antal platser i området 342 362 382 382 382 382 

Kapaciteten i tabellen redovisar vårens behov av förskoleplatser. 

4.10.1 Befolkningsprognos 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Befolkningsprognos, 0-5 år 463 449 430 427 424 

Antal platser i området 342 342 362 382 382 

Förväntat behov 370 361 348 348 348 

Över- / underskott av platser i plan -28 -19 14 34 34 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

-28 -19 14 34 34 

Det behöver finnas en viss överkapacitet av platser då området är geografiskt stort med långa avstånd 
mellan förskolorna. 
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5 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 

5.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Bodagårdens 
förskola, 
Steglängdsgatan 1 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Hässlegårdens 
förskola, 
Våglängdsgatan 
147 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Marklandsparkens 
förskola, 
Tunnlandsgatan 1B 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Milstensgårdens 
förskola, 
Milstensgatan 3 
 

Renovering / 
Upprustning 

30 0 0 0 

Naturlekens 
förskola, Gamla 
Brämhultsvägen 82 
 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 

0 -25   

Tunnlandsgårdens 
förskola, 
Tunnlandsgatan 15 
 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 

0 0 -30  

Ängsgårdens 
förskola, 
Kamgarnsgatan 19 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Summa  30 -25 -30 0 

Bodagårdens förskola, Steglängdsgatan 1 

Förändrat behov och orsak 

Finns behov av byta ut viss lekutrustning samt göra iordning en specifik yta på gården. 
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Hässlegårdens förskola, Våglängdsgatan 147 

Förändrat behov och orsak 

Sliten utomhusmiljö med stort behov av upprustning.  
Grind, staket och lekredskap behöver ses över.  
Passagesystem behövs, förskolan ligger på utsatt område. 
Behov av solskydd på gården. 
Utanför förskolan saknas övergångställe på en mycket trafikerad väg med kurva, gärna med 
trafikhinder.  
 
Kök: 
Behov av att ta bort liten diskbänk/arbetsyta för att flytta kylskåp och därmed få större yta. 

Marklandsparkens förskola, Tunnlandsgatan 1B 

Förändrat behov och orsak 

Behov av solskydd på gården. 

Milstensgårdens förskola, Milstensgatan 3 

Förändrat behov och orsak 

En del av de klättermoduler som finns börjar bli slitna. Vid ruschkanan har gräset försvunnit och 
blottlagt den underliggande ”plastmattan” med hål som barnen lätt kan snubbla på. 

Naturlekens förskola, Gamla Brämhultsvägen 82 

Förändrat behov och orsak 

Ytskikt i hallen och personaltoalett är i behov av att ses över. 

Tunnlandsgårdens förskola, Tunnlandsgatan 15 

Förändrat behov och orsak 

Underlaget behöver ses över vid lekredskap. Gården fungerar väl men är sliten och behöver underhåll 
samt nya lekredskap. 

Ängsgårdens förskola, Kamgarnsgatan 19 

Förändrat behov och orsak 

Ytskikt inomhus behöver ses över då det är slitet. 
Behov av solskydd på gården. 
Underlaget behöver ses över vid lekredskap. Gården är sliten och behöver underhåll samt nya 
lekredskap. 
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5.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Björkängens 
förskola, 
Klinikvägen 42 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Mariagårdens 
förskola, 
Torstensonsgatan 
2 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Skogsängens 
förskola (exkl. 
Mini), Klinikvägen 
48 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Tokarpsbergs 
förskola, 
Linderbergsgatan 5 
 

Planerad byggnation 
Behov av byggnation 
Renovering / 
Upprustning 

0 0 40 0 

Östermalmsgården
s förskola, 
Klinikvägen 33 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Övre Kvarngatan 
29, Admin 
 

Avetablering     

Summa  0 0 40 0 

Björkängens förskola, Klinikvägen 42 

Förändrat behov och orsak 

Den ena av gården är i behov av upprustning. 

Mariagårdens förskola, Torstensonsgatan 2 

Förändrat behov och orsak 

Dela av kontoret för att göra två mindre. Är i behov av nya lekredskap på utegården. Ytskick inne 
behöver ses över. Ventilation i köket upplevs fungerar dåligt. 

Skogsängens förskola (exkl. Mini), Klinikvägen 48 

Förändrat behov och orsak 

Utemiljön på minis behöver tillgänglighets anpassas och göras stimulerande. Behov av staket runt 
gungor, Är i behov av ett förråd ute. Behov av solskydd. 
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Tokarpsbergs förskola, Linderbergsgatan 5 

Förändrat behov och orsak 

Ventilation upplevs som otillräcklig, torr luft och lukt från köket förekommer. Staket, grindar och 
gården (växtlighet) är i behov av underhåll. Förskolan planeras utökas med 40 förskoleplatser. 

Östermalmsgårdens förskola, Klinikvägen 33 

Förändrat behov och orsak 

Ytskikt inne är i behov att ses över. Gården är i behov av upprustning. Både utrustning och växtlighet 
är slitna och i dåligt skick. 

Övre Kvarngatan 29, Admin 

Förändrat behov och orsak 

Tom kontorslokal. 
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5.3 Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala och Äspered 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Aplaredsgårdens 
förskola, 
Boråsvägen 22 
 

Planerad byggnation 
Renovering / 
Upprustning 

0 20 0 0 

Aplaredsgårdens 
förskola, 
klubbstugan 
 

Avetablering 0 -20   

Dalsjögårdens 
förskola, 
Uppegårdsgatan 8 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Dannike förskola, 
Länghemsvägen 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Kerstinsgårdens 
förskola, 
Puckvägen 6 
 

Renovering / 
Upprustning 

-20 0 0 0 

Lövängens 
förskola, Bråthultsv 
8, Lövåsvägen 4-6 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Rångedalagårdens 
förskola, 
Gretlandavägen 11 
Två avdelningar i 
inhyrd lokal, en 
avdelning i ägd. 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Skogsgläntans 
förskola, 
Fageråsvägen 21 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Äsperedsgårdens 
förskola, 
Skolstigen 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Öppna förskolan 
Dalsjöfors, Toarps 
församlingshem, 
Prästgården 1 
 

Behov av byggnation     

Summa  -20 0 0 0 
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Aplaredsgårdens förskola, Boråsvägen 22 

Förändrat behov och orsak 

Behov att tillskapa ett litet personalrum i befintliga lokaler i samband med att flytt från klubbstugan 
sker. Även gård behöver ses över i samband med flytt. Ytskikt inomhus behöver ses över då de är 
slitna. 

Aplaredsgårdens förskola, klubbstugan 

Förändrat behov och orsak 

Av arbetsmiljömässiga skäl behöver lokalen avvecklas. Arbete tillsammans med grundskolan och 
Lokalförsörjningsförvaltningen pågår för att hitta lösning för förskolan i Aplareds skolan. 

Dalsjögårdens förskola, Uppegårdsgatan 8 

Förändrat behov och orsak 

Ventilationen upplevs otillräcklig på vissa avdelningar. Lukt förekommer på vissa avdelningar och är 
felanmält flertalet gånger och påtalat. En större utredning behövs för att lokalisera problemet. Några 
avdelningar upplever att tamburen och vägen in och ut inte är anpassad efter verksamheten då de 
behöver gå med ytterkläder från hallen på avdelningen över ett torg ut till skorna i nästa hall, det blir 
flera moment innan man kommer ut och nedsmutsning. Vissa ytskikt på golv och väggar behöver ses 
över då det är slitet. 

Dannike förskola, Länghemsvägen 

Förändrat behov och orsak 

Gården behöver ses över då det gäller tillgänglighetsanpassning då barn med behov finns. Vissa väggar 
inomhus är slitna och behöver målas. 

Kerstinsgårdens förskola, Puckvägen 6 

Förändrat behov och orsak 

Lokalerna är slitna och i stort behov av att rustas upp. Bristfällig ventilation. En annan form av 
takbelysning med möjlighet till variation av ljus (dämpad belysning) önskas. Ytskikt inomhus är slitna. 
Lilla gården är gammal och sliten och behöver åtgärdas. Lås till grindar går ofta sönder. Högt 
dån/buller på lilla gården från ventilationsrummet. Upplevs som ett arbetsmiljöproblem. Stora gården 
är fantasilös, behöver nya fasta lekredskap som stimulerar samspel och fantasi.  
 
Kök: 
Behov av diskmaskin 

Lövängens förskola, Bråthultsv 8, Lövåsvägen 4-6 

Förändrat behov och orsak 

Förskolan har en del av utegården som har en sliten gräsyta och stötdämpande underlag som är väldigt 
slitet. Behov av konstgräs och översyn av lekutrustning finns. Unken doft finns i delar av huset som 
man inte kommit tillrätta med. 
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Rångedalagårdens förskola, Gretlandavägen 11 

Förändrat behov och orsak 

Vid den stora backen med rutschkana kan det behövas lägga på jord för att täcka trädens rötter för att 
förhindra ev skador på så väl träden som risken för barn att fastna.   
 
Önskemål finns att anpassa befintlig inhyrd lokal så att behovet av förskoleplatser kan tillgodoses inom 
samma lokal. 

Skogsgläntans förskola, Fageråsvägen 21 

Förändrat behov och orsak 

En del väggar är slitna och fula och är i behov av ommålning. Behov finns av en kompisgunga på 
gården. Två av gårdarna är väldigt små jämfört med övriga gårdar. Det finns en tanke hur detta skulle 
kunna lösas genom att flytta/förlänga ett staket. I personalrum önskas tillgång till vatten. 

Äsperedsgårdens förskola, Skolstigen 

Förändrat behov och orsak 

Staketet runt gungställningen består av trästolpar med en hängande plastklädd kedja mellan. Det 
inbjuder barnen till att försöka hoppa/saxa över men också att sitta och balansera på, lätt att falla 
baklänges. Önskvärt är ett staket av trä runt gungorna som avgränsar på ett tydligt sätt och faller in i 
förskolan utemiljö. Förskolan har behov av att rustas upp både inomhus och utomhus. 

Öppna förskolan Dalsjöfors, Toarps församlingshem, Prästgården 1 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny lokal för öppen förskoleverksamhet i Dalsjöfors. 
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5.4 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Blåklintens 
förskola, 
Krögarevägen 4 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0   

Frufällegårdens 
förskola, 
Skogsrydsvägen 
112 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Skogsstjärnans 
förskola, Nya 
Kyrkvägen 20 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Tallbackens 
förskola, 
Sportvägen 6 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Trollevi förskola, 
Hovalidsvägen 3 
 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 

0 0 0 -80 

Växthusets 
förskola, Råryd 1 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Vinkelvägens 
förskola, Sparsör 
 

Planerad byggnation    80 

Summa  0 0 0 0 

Blåklintens förskola, Krögarevägen 4 

Förändrat behov och orsak 

En avdelning fungerar som passage för att ta sig mellan avdelningar, kök och personalrum, vilket inte är 
bra verksamhetsmässigt. Gårdens underlag och lekutrustning behöver ses över då det är sliten och även 
kompletteras med utrustning. Gård och parkering är i behov av mer och bättre belysning. 

Frufällegårdens förskola, Skogsrydsvägen 112 

Förändrat behov och orsak 

Den äldre delen av byggnaden skulle behöva målning inomhus. Inspringsskyddet till gungor är av 
kedjemodell och fungerar inte önskvärt. Behov av byta till staket istället. 
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Skogsstjärnans förskola, Nya Kyrkvägen 20 

Förändrat behov och orsak 

Ytskikt behöver ses över på vissa avdelningar. 

Tallbackens förskola, Sportvägen 6 

Förändrat behov och orsak 

Trottoar och cykelväg saknas fram till förskolan och vägen upplevs inte helt säker för de som inte 
kommer med bil. Behov av ytterligare belysning på yngrebarnsgården. I dagsläget är det endast 
gångvägen som är belyst medan själva lekytan saknar tillräcklig belysning. 

Trollevi förskola, Hovalidsvägen 3 

Förändrat behov och orsak 

Planeras att lämnas när ny förskola står klar i Sparsör. 
Gården består mesta dels av asfalt och väldigt lite grönt. Asfalten gör att den blir väldigt varmt på 
gården och förskolan är i behov av solskydd. 

Växthusets förskola, Råryd 1 

Förändrat behov och orsak 

Behov av kod/passage system. Det hade varit önskvärt med samma låssystem för både förskolan och 
Bredaredskolan både med tanke på samarbete, inrymning och att avståndet till Borås/ larm / möjlighet 
att få hjälp är lång. Det finns en del problematik kring utomstående som vandaliserat på kvällar och 
helger. 

Vinkelvägens förskola, Sparsör 

Förändrat behov och orsak 

Planerad byggnation av ny förskola med 120 förskoleplatser från ht 2023. 
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5.5 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Kristinegårdens 
förskola, 
Kristinegränd 4 
 

Planerad byggnation 20 0 0 0 

Linneagårdens 
förskola, 
Kjellgrensgatan 12 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 -20 0 

Förskolan LärKan, 
Kulbanan 4 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Moldeparkens 
förskola, 
Moldegatan 4 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Björnflokan, 
förhyrning 
 

Pågående 
byggnation 

  80 20 

Ny förskola 
Gässlösa 
 

Behov av byggnation     

Ny förskola 
Regementet 
 

Behov av byggnation   0 20 

Summa  20 0 60 40 

Kristinegårdens förskola, Kristinegränd 4 

Förändrat behov och orsak 

Planerad nybyggnation av befintlig förskola. 

Linneagårdens förskola, Kjellgrensgatan 12 

Förändrat behov och orsak 

Behov av tak som skyddar de vagnar som vårdnadshavare har med sig till förskolan. 
 
Kök: 
Behov av nytt frysskåp, kokeri, ugn och bättre transportväg till köket. 
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Förskolan LärKan, Kulbanan 4 

Förändrat behov och orsak 

Ventilationen avger högt ljud och är störande, speciellt för barn och pedagoger med hörhjälpmedel. 

Moldeparkens förskola, Moldegatan 4 

Förändrat behov och orsak 

Ventilationen upplevs dålig och personalen har tagit upp att de känner mögeldoft. Tillbud har gjorts på 
detta, och  
fastighetsförvaltaren är involverad. 
Behov av underhåll både ute och inne. 
Önskemål om kod/passagesystem då det är ett otryggt område. 

Björnflokan, förhyrning 

Förändrat behov och orsak 

Planerad byggnation av ny förskola på Druvefors med 120 förskoleplatser från hösten 2022. 

Ny förskola Gässlösa 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i området Gässlösa. 

Ny förskola Regementet 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i området Regementet. 
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5.6 Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Byttorpsgårdens 
förskola, 
Kvibergsgatan 17 
 

Avetablering 0 0 0 0 

Hällegårdens 
förskola, 
Hällegatan 25 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Förskolan 
Kreanova, 
Värmlandsgatan 19 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Kärnhusets 
förskola, 
Pianogatan 1 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Norrbygårdens 
förskola, 
Alingsåsvägen 11 
 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 
Passagekortssystem  

0 0 -40  

Norrbyskolans 
förskola, Norrby 
Tvärgatan 25-27 
 

Renovering / 
Upprustning 

20 -20 -20 0 

Positivgårdens 
förskola, 
Positivgatan 13 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Ny förskola 
Kronängsparken 
 

Planerad byggnation   80 20 

Summa  20 -20 20 20 

Byttorpsgårdens förskola, Kvibergsgatan 17 

Förändrat behov och orsak 

Enbart tidigare Nattviolens lokal sägs upp. 

Hällegårdens förskola, Hällegatan 25 

Förändrat behov och orsak 

I personalutrymmet finns ej diskbänk, kylskåp och möjlighet att diska 
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Förskolan Kreanova, Värmlandsgatan 19 

Förändrat behov och orsak 

Saknar solskydd på nedre gården 

Kärnhusets förskola, Pianogatan 1 

Förändrat behov och orsak 

Ventilation upplevs otillräcklig ibland. Inspringsskydd behövs vid gungor. 

Norrbygårdens förskola, Alingsåsvägen 11 

Förändrat behov och orsak 

Inomhusmiljön behöver ses över. 

Norrbyskolans förskola, Norrby Tvärgatan 25-27 

Förändrat behov och orsak 

Problem med att ventilationen är ojämn under året och att det är ett väldigt drag i fönstren. På 
sommaren blir det otroligt varmt inomhus eftersom det inte finns markiser på huset och på vinter blir 
det otroligt kallt då det drar väldigt mycket. Kan gå ner till 15 grader inomhus på vinter. 
På vissa ställen börjar det bli väldigt slitet och skulle behövas målas om. 
Gården är i projekt att göras om 2021 

Positivgårdens förskola, Positivgatan 13 

Förändrat behov och orsak 

Ventilationen känns ibland undermålig. Golvet i stora rummet är slitet. Det är svårt att flytta stolarna, 
något behöver göras för att underlätta arbetsmiljön ur ett ergonomiskt perspektiv. 

Ny förskola Kronängsparken 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i området Norrby/Kronängsparken. 
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5.7 Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Björkgårdens 
förskola, 
Björkdalsvägen 13 
A-B 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Ekegårdens 
förskola, Ekvägen 4 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Kullagårdens 
förskola, 
Rullstensvägen 2 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 -20 0 

Nordtorps förskola, 
Gamla skolan 
 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 

0 0 -35  

Rullans förskola, 
Rullstensvägen 4 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Sjögårdens 
förskola, Norra 
Gränsvägen 4 
 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 

0 0 0 0 

Ny förskola 
Sandared strand 
 

Planerad byggnation   80 20 

Summa  0 0 25 20 

Björkgårdens förskola, Björkdalsvägen 13 A-B 

Förändrat behov och orsak 

Den ena gårdens utomhusmiljö är torftig och där önskas mer variation i form av lekredskap/kiosk eller 
dylikt. 

Ekegårdens förskola, Ekvägen 4 

Förändrat behov och orsak 

Mycket sand på gården vilket gör att när det blåser går det knappt att vara på gården då barn och 
pedagoger snart har både mun, öron och ögon fulla med sand. Behov att ersätta delar med konstgräs. 

Kullagårdens förskola, Rullstensvägen 2 

Förändrat behov och orsak 

Behov att komplettera solskydd på gården. 
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Nordtorps förskola, Gamla skolan 

Förändrat behov och orsak 

Ventilationen upplevs otillräcklig. Ytskikt på golv och väggar behöver ses över. Underlag på gården 
behöver en översyn då det upplevs hårt och slitet. Även staket/grind behöver ses över.  
 
Kök: 
Behov utav ny diskmaskin. 

Rullans förskola, Rullstensvägen 4 

Förändrat behov och orsak 

Staket på gården behöver ses över och kompletteras. Gården behöver kompletteras med lekutrustning 
då mycket är slitet. 

Sjögårdens förskola, Norra Gränsvägen 4 

Förändrat behov och orsak 

Är i behov av solskydd på gården. 

Ny förskola Sandared strand 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i Sandared. 
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5.8 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Savannens 
förskola, 
Idrottsgatan 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Skattkistans 
förskola, 
Nissegatan 7-9 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Sjöbogårdens 
förskola, 
Källbogatan 2 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Trollgårdens 
förskola, 
Sjöbogatan 5 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Ny förskola övre 
Sjöbo 
 

Behov av byggnation    0 

Ny förskola 
Tosseryd 
 

Behov av byggnation     

Summa  0 0 0 0 

Savannens förskola, Idrottsgatan 

Förändrat behov och orsak 

Gården behöver ses över och kompletteras. 

Skattkistans förskola, Nissegatan 7-9 

Förändrat behov och orsak 

Ytskikt på väggar behöver ses över. 

Sjöbogårdens förskola, Källbogatan 2 

Förändrat behov och orsak 

Väggarna, dörrarna och golven är slitna och behöver ses över. Tvättmaskinen är placerad i källaren, 
vilket tar mycket tid av den pedagogiska verksamheten då pedagogerna behöver tvätta. Behov finns för 
att hitta en annan lösning. 
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Trollgårdens förskola, Sjöbogatan 5 

Förändrat behov och orsak 

Möjlighet till byte av moduler och se över utgård utreds tillsammans med LFF. 

Ny förskola övre Sjöbo 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i området Övre Sjöbo. 

Ny förskola Tosseryd 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i området Tosseryd vid större bostadsbyggnation. 
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5.9 Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Torgets förskola, 
Hultatorg 4 
 

Planerad byggnation 
Renovering / 
Upprustning 

0 20 20 0 

Hulta Ängars 
förskola, 
Sörmarksgatan 207 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Kransmossens 
förskola, 
Kransvägen 210 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Södergårdens 
förskola, 
Trandaredsgatan 
40 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Trandaredsgårdens 
förskola, 
Trandaredsgatan 
42 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Lundens förskola 
 

Pågående 
byggnation 

 60 20 20 

Summa  0 80 40 20 

Torgets förskola, Hultatorg 4 

Förändrat behov och orsak 

Yngre barns-gården är mycket torftig i material och utmaningar och behöver kompletteras. Utökning av 
förskolan planeras med 40 förskoleplatser. Solskydd saknas. 

Hulta Ängars förskola, Sörmarksgatan 207 

Förändrat behov och orsak 

Behov av att byta ut och komplettera viss lekutrustning på gården. 

Kransmossens förskola, Kransvägen 210 

Förändrat behov och orsak 

Behov av viss översyn och komplettering på gården av underlag och utrustning. 
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Södergårdens förskola, Trandaredsgatan 40 

Förändrat behov och orsak 

Ljudmiljön i personalrummet har försämrats sedan köket fått en ny spolkran i disken. Kranen sitter 
vägg i vägg med personalrummet och med för ett störande ljud när pedagogerna har rast. Ventilation 
upplevs otillräcklig och medför viss lukt i vissa delar av förskolan. Är i behov av markiser/solskydd i 
vissa rum då det blir väldigt varmt när solen ligger på. Ytskikt behöver ses över både ute och inne då 
det är slitet. Det finns behov av ett nytt kök på en avdelning pga ergonomiska och organisatoriska skäl. 
Och att montera upp ett nedtaget tvättställ på äldre barns avdelningen. 

Trandaredsgårdens förskola, Trandaredsgatan 42 

Förändrat behov och orsak 

Ventilationen upplevs otillräcklig på en avdelning. 

Lundens förskola 

Förändrat behov och orsak 

Planerad byggnation av ny förskola med 120 förskoleplatser från hösten 2021. 
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5.10 Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

I Ur och Skur 
Kråkan, Södra 
Granbäcksbvägen 
9 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Falkungens 
förskola, Skolgränd 
5 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Herrgårdslekens 
förskola, Nya 
Vägen 5 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Pumpkällagårdens 
förskola, 
Hagkällevägen 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Svanungens 
förskola, Skolgatan 
3 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Ängsjögårdens 
förskola, 
Rydbovägen 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Hagkällans 
förskola, 
Hagkällevägen 2 
 

Pågående 
byggnation 

 20 20 0 

Summa  0 20 20 0 

I Ur och Skur Kråkan, Södra Granbäcksbvägen 9 

Förändrat behov och orsak 

Ventilation upplevs dålig, verkar ibland vara avstängd. 

Falkungens förskola, Skolgränd 5 

Förändrat behov och orsak 

Behov av att utreda om gården går att utöka då den upplevs liten. Behov av solskydd på gården. 
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Herrgårdslekens förskola, Nya Vägen 5 

Förändrat behov och orsak 

Ventilation upplevs ojämn. Inspringsskydd vid gungor saknas. Behov finns för att göra gården mer 
tillgänglighetsanpassad. 

Pumpkällagårdens förskola, Hagkällevägen 

Förändrat behov och orsak 

Behov av inspringsskydd vid gungor. 

Svanungens förskola, Skolgatan 3 

Förändrat behov och orsak 

Ventilation upplevs som högljud och otillräcklig. 

Ängsjögårdens förskola, Rydbovägen 

Förändrat behov och orsak 

Behov av solskydd. Det finns en del av gården utan staket – det finns endast en mur. Där har barn 
klättrat över. 

Hagkällans förskola, Hagkällevägen 2 

Förändrat behov och orsak 

Ny förskola planeras hösten 2021 i Viskafors med 40 förskoleplatser. 

6 Sammanfattning av behov 

Pågående byggnationer 

Nedan sammanfattas vilken byggnation av förskolor som pågår, för mer detaljerad information se 
avsnitt 5. 

Björnflokan Druvefors, förhyrning 

Lundens förskola, Bergsäter 

Hagkällans förskola, Hagkällevägen 2 Viskafors 

Planerade byggnationer 

Nedan sammanfattas vilka förskolor som planeras byggas, för mer detaljerad information se avsnitt 5. 

Aplaredsgårdens förskola, Boråsvägen 22 

Vinkelvägens förskola, Sparsör 

Ny förskola Sandared strand 

Ny förskola Sjömarken 

Torgets förskola, Hultatorg 4 Hulta 
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Tokarpsbergs förskola, Linderbergsgatan 5 

Kristinegårdens förskola, Kristinegränd 4 

Ny förskola Kronängsparken 

Behov av byggnation 

Nedan sammanfattas vilka inom vilka områden behov av nya förskolor finns, för mer detaljerad 
information se avsnitt 5. 

Tokarpsbergs förskola, Linderbergsgatan 5 

Ny förskola Gässlösa 

Ny förskola Regementet 

Ny förskola övre Sjöbo 

Ny förskola Tosseryd 

Öppna förskolan Dalsjöfors, Toarps församlingshem, Prästgården 1 

Renovering och upprustning 

Nedan sammanfattas vilka förskolor som har behov av renovering och upprustning, för mer detaljerad 
information se avsnitt 5. 

Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Bodagårdens förskola, Steglängdsgatan 1 

Hässlegårdens förskola, Våglängdsgatan 147 

Marklandsparkens förskola, Tunnlandsgatan 1B 

Milstensgårdens förskola, Milstensgatan 3 

Naturlekens förskola, Gamla Brämhultsvägen 82 

Tunnlandsgårdens förskola, Tunnlandsgatan 15 

Ängsgårdens förskola, Kamgarnsgatan 19 

  

Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och Östermalm 

Björkängens förskola, Klinikvägen 42 

Mariagårdens förskola, Torstensonsgatan 2 

Skogsängens förskola (exkl. Mini), Klinikvägen 48 

Tokarpsbergs förskola, Linderbergsgatan 5 

Östermalmsgårdens förskola, Klinikvägen 33 

  

Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered 

Aplaredsgårdens förskola, Boråsvägen 22 

Dalsjögårdens förskola, Uppegårdsgatan 8 

Dannike förskola, Länghemsvägen 

Kerstinsgårdens förskola, Puckvägen 6 

Lövängens förskola, Bråthultsv 8, Lövåsvägen 4-6 
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Rångedalagårdens förskola, Gretlandavägen 11 

Skogsgläntans förskola, Fageråsvägen 21 

Äsperedsgårdens förskola, Skolstigen 

  

Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Blåklintens förskola, Krögarevägen 4 

Frufällegårdens förskola, Skogsrydsvägen 112 

Skogsstjärnans förskola, Nya Kyrkvägen 20 

Tallbackens förskola, Sportvägen 6 

Trollevi förskola, Hovalidsvägen 3 

Växthusets förskola, Råryd 1 

  

Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

Linneagårdens förskola, Kjellgrensgatan 12 

Förskolan LärKan, Kulbanan 4 

Moldeparkens förskola, Moldegatan 4 

  

Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Hällegårdens förskola, Hällegatan 25 

Förskolan Kreanova, Värmlandsgatan 19 

Kärnhusets förskola, Pianogatan 1 

Norrbygårdens förskola, Alingsåsvägen 11 

Norrbyskolans förskola, Norrby Tvärgatan 25-27 

Positivgårdens förskola, Positivgatan 13 

  

Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

Björkgårdens förskola, Björkdalsvägen 13 A-B 

Ekegårdens förskola, Ekvägen 4 

Kullagårdens förskola, Rullstensvägen 2 

Nordtorps förskola, Gamla skolan 

Rullans förskola, Rullstensvägen 4 

Sjögårdens förskola, Norra Gränsvägen 4 

  

Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Savannens förskola, Idrottsgatan 

Skattkistans förskola, Nissegatan 7-9 

Sjöbogårdens förskola, Källbogatan 2 
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Trollgårdens förskola, Sjöbogatan 5 

  

Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 

Torgets förskola, Hultatorg 4 

Hulta Ängars förskola, Sörmarksgatan 207 

Kransmossens förskola, Kransvägen 210 

Södergårdens förskola, Trandaredsgatan 40 

Trandaredsgårdens förskola, Trandaredsgatan 42 

  

Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

I Ur och Skur Kråkan, Södra Granbäcksbvägen 9 

Falkungens förskola, Skolgränd 5 

Herrgårdslekens förskola, Nya Vägen 5 

Pumpkällagårdens förskola, Hagkällevägen 

Svanungens förskola, Skolgatan 3 

Ängsjögårdens förskola, Rydbovägen 

Avetableringar 

Nedan sammanfattas vilka förskolor som förvaltningen utreder möjligheten att avveckla eller kommer 
att avetableras. För mer detaljerad information se avsnitt 5. 

Övre Kvarngatan 29, Admin 

Aplaredsgårdens förskola, klubbstugan 

Trollevi förskola, Hovalidsvägen 3 

Paviljong Trollevi, Rosenvägen 6 

Byttorpsgårdens förskola (den del som var Nattviolen), Kvibergsgatan 17 

Nordtorps förskola, Gamla skolan 

Naturleken, Gamla Brämhultsvägen 82 

Tunnlandsgården, Tunnlandsgatan 15 

Norrbygårdens förskola, Alingsåsvägen 11 

Sjögården, Norra Gränsvägen 4 
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7 Passersystem 

Förskolenämnden ser att det är viktigt att utbyggnationen av passersystem fortlöper. Passersystem ger 
en mer användarvänlig och säker hantering av behörigheter för att komma in på våra förskolor. 
Loggfunktionen ger information kring passagehändelser i varje enskild dörr som är utrustad med 
kortläsare och risken för problem med borttappade nycklar minskar radikalt. På- och avlarmning av 
inbrottslarm kan skötas på ett smidigt sätt och det ges möjlighet att kunna låsa förskolorna även under 
verksamhetstid, vilket är av stor vikt för både personal och vårdnadshavare. Det ger även möjlighet att 
”snabblåsa” förskolorna med en knapptryckning om det krävs. 

En inventering av prioriterade områden där passersystem behöver installeras omgående har gjorts i 
samråd med CKS (Centrum för kunskap och säkerhet) och framställan har under november 2020 gjorts 
till Lokalförsörjningsförvaltningen om kostnadsförslag på införandet för följande förskolor: 

 Hässlegårdens förskola 

 Norrbygårdens förskola 

 Hällegårdens förskola 

 Moldeparkens förskola 

 Björkängens förskola 

 Herrgårdslekens förskola 

 Pumpkällegårdens förskola 

 Ljungagårdens förskola 

 Skogsstjärnans förskola 
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Svar på revisionsrapport – Granskning av 

beslutsgången avseende Lilla Safiren 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättat svar på Revisionsrapport – 

Beslutsgången avseende Lilla Safiren och översänder svaret till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning 

Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en granskning avseende 

beslutsgången vid avvecklingen av Lilla Safiren.  

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden behöver 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.  

Förskolenämnden har vidtagit åtgärder med anledning av Stadsrevisionens 

rapport.               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en granskning avseende 

beslutsgången vid avvecklingen av Lilla Safiren.  

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden behöver 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.  

Förskolenämnden vill börja med att bemöta Stadsrevisionens bedömningar som 

fastslås i revisionsrapporten. Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att 

ett ifrågasättande av beslutets laglighet med hänvisning till behörigheten hos 

beslutsfattaren är befogad. Beslutet har inte 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 inte har 

kunnat ske. 

Förskolenämnden vill belysa att alla beslut inte är överklagningsbara i enlighet 

med kommunallagen och alla beslut ska därför inte anmälas till nämnd som 



Borås Stad 
  Sida 

2(4) 

 

 

delegationsbeslut eller protokollföras särskilt. Laglighetsprövningen syftar till att 

pröva lagligheten i alla kommunala beslut där det inte finns någon särskild 

ordning för överklagande av det aktuella beslutet. Undantaget från detta är så 

kallade verkställighetsbeslut, som inte utgör beslut i kommunalrättslig mening. I 

de fall där beslut fattas utifrån 2 kap. 10 § skollagen, är det inte utifrån 

delegation från nämnden, utan direkt från lagstiftaren. Eftersom det inte är en 

fråga om ett delegationsbeslut fattat å en nämnds vägnar, vilket är den aktuella 

förutsättningen för möjlighet till laglighetsprövning enligt 10 kap. 2 § 

kommunallagen, är Förskolenämndens bedömning att beslutet inte kan 

överklagas. Det ankommer emellertid inte på Förskolenämnden att avvisa ett 

överklagande. Får förvaltningen in något som kan tolkas som ett överklagande 

skickar förvaltningen över det till förvaltningsrätten och det blir upp till dem att 

avvisa det. I ärendet om Lilla Safiren har beslutsfattaren brustit i att 

dokumentera beslutet. Svaranden konstaterar dock att beslutet borde 

dokumenterats av verksamheten på ett tydligare sätt.  

Mot bakgrund av lydelsen i 1 kap. 3 § skollagen bedömer Stadsrevisionen att 

mycket pekar på att Lilla Safiren bör betraktas som en egen förskoleenhet och 

inte som en avdelning i Frufällegårdens förskoleenhet. Detta medför i så fall 

argument för att avveckling av enheten inte kan sägas ingå i de befogenheter 

som skollagens 2 kap. 10 § ger rektor när det gäller bl.a. enhetens inre 

arbetsformer eller fördelning av resurser inom enheten. 

Stadsrevisionens granskning av beslutsgången i ärendet anger att beslutet om att 

avveckla Lilla Safiren är en typ av beslut som inte kan delegeras till anställda 

tjänstepersoner enligt kommunallagen 7 kap. 5-8 §§ eftersom det är ett beslut 

som avser verksamhetens omfattning i enlighet med kommunallagen 6 kap. 38 

§. Bedömningen stöds av det rättsfall från 2016 som redovisas i granskningen. 

Förskolenämndens bedömning är att det är en avveckling av fem års- avdelning 

i en förskola och inte avveckling av en förskola. Det rättsfall Stadsrevisionen 

jämför med från 2016 handlar om nedläggning av en högstadieskola vars elever 

flyttas till en annan orts högstadieskola.  

Vad gäller byggnaden lilla Safiren var det snarare användningen som 

förändrades, organisationen av barngruppens sammansättning gick ifrån att 

vara en avdelning för äldre barn till att även ta emot yngre barn. Avdelningen 

bedömdes också inte behövas under höstterminen utan kunna lämnas tom för 

att ta emot nyinskrivna barn under vårterminen, utifrån skollagens krav på 

placering inom fyra månader efter ansökan. De yngre barn som går i 

förskoleverksamheten blev kvar på befintliga avdelningar, således skedde ingen 

myndighetsutövning mot enskild. Förskoleverksamhet bedrivs fortsatt på orten. 

Med anledning av ovan bedömer Förskolenämnden att beslutet inte är av 

principiell beskaffenhet och att skollagen därigenom kan tillämpas.    

Lokalen tomställdes under höstterminen. Även detta är rutinhantering för 

förskolorna då antalet barn på vårterminen överstiger antalet placerade barn på 

höstterminen på de flesta förskolorna i kommunen, och nya grupper skapas och 

utrymmen tas i anspråk. 
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I enlighet med revisionens påpekande konstaterar Förskolenämnden att 

avdelningen Lilla Safiren borde ha varit knuten till den geografiskt närmaste 

förskolan Trollevi. När Förskolenämnden nu använder lokalen på nytt, ligger de 

nya avdelningarna organisatoriskt placerade under förskolan Trollevi vars 

placering är närliggande.    

Beslutet fattades av rektor med stöd i skollagen där rektor äger beslut om sin 

inre organisation. Att inför varje termin fatta beslut om gruppers 

sammansättning, personalens tjänstefördelning och lokalernas användande 

ingår i rektors rutinarbete. Det som skiljer detta beslut från andra liknande är ett 

stort engagemang från en grupp vårdnadshavare och massmedia. Kanske lyfter 

det faktumet beslutet till att bli av principiell art i enlighet med kommunallagens 

intention. Detta gick å andra sidan inte att förutse innan beslut togs. Därför 

vidhåller Förskolenämnden bedömningen att ett motsvarande beslut kan fattas 

av rektor i enlighet med skollagens skrivning.  

Förskoleförvaltningen/Nämnden har i dialog med stadsjurist diskuterat om den 

uppkomna situationen visar på ett möjligt tomrum mellan kommunallagens 

texter om beslut av principiell art och skollagens intention angående rektors 

befogenheter som skulle kunna täckas av en delegation från nämnd. Slutsatsen 

blir dock att ett sådant tomutrymme är svårt att definiera och att ytterligare 

delegation i området skulle innebära risk för att nämnden får hantera en orimlig 

mängd beslut av verksamhetskaraktär.  

Något skriftligt beslut av rektor avseende organisationsförändringen i enlighet 

med rektors befogenhet att besluta om sin inre organisation enligt 2 kap. 10 § 

skollagen har emellertid inte upprättats. Det förtar emellertid inte giltigheten i 

beslutet. För att en liknande situation inte ska uppstå igen har 

Förskoleförvaltningen vidtagit ett antal åtgärder som presenteras under 

rubriken nedan. 

Åtgärder 

Omorganisationen har beslutats av rektor i enlighet med Skollagens mandat. 

Förskolenämnden vidhåller att detta är rutinbeslut eftersom det åligger varje 

rektor att inför terminsstart besluta om barngruppernas sammansättning, 

lokalanvändande och personalens tjänstefördelning. Förskolenämnden har dock 

förståelse för revisionens ståndpunkt att kommunallagens skrivning om beslut 

av principiell art skulle kunna tillämpas då fallet fått stort intresse bland 

medborgare och media. 

Förskolenämnden rättar lokalens organisatoriska tillhörighet till en mer 

närliggande huvudenhet i enlighet med revisionens påpekande. 

Förskolenämnden instämmer med Stadsrevisionen att beslut ska fattas av 

behörig instans och enligt rätt lagrum, detta för en transparent beslutsprocess 

som möjliggör för kommunens medlemmar att få lagligheten i nämndens beslut 

prövad.  

Förskoleförvaltningen har vidtagit följande åtgärder: 
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- 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 rektorsbeslut ska dokumenteras inom ramen för rektors 

befogenhet enligt skollagen.   

- När Förskolenämnden nu använder lokalen på nytt, ligger 

avdelningarna organisatoriskt placerade under förskolan Trollevi.    

Prövning av barns bästa 

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

rör barn. Förskolenämndens beslut om svar på revisionsrapport – granskning 

av beslutsgång avseende Lilla Safiren bedöms vara av ren administrativ art. En 

barnrättschecklista har därför inte upprättats som underlag för bedömning av 

hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport - Granskning av beslutsgången avseende Lilla Safiren                               

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 21 januari 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen  

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Beslutsgången avseende  
Lilla Safiren
Stadsrevisionen har under våren 2020 uppmärksammat 
förhållandena omkring Lilla Safirens förskola. 

En tydlig beslutshierarki och delegation, avseende såväl 
politiker som tjänstepersoner, är viktig eftersom en trans
parent process för kommunens invånare möjliggör för
troende för kommunens verksamheter och möjlighet att 
överklaga fattade beslut. På så vis är det av principiell vikt 
hur Förskolenämnden fattar beslut i frågor som rör bl.a. 
avveckling av verksamhet. 

Syfte och frågeställningar
Granskningens syfte är att undersöka beslutsgången vid 
avveckling av Lilla Safiren.  

Revisionskriterier
Revisionskriterier är kommunallagen, skollagen och övriga 
tillämpliga lagar och föreskrifter. Lokala styrdokument 
inom området och berörd nämnds reglemente och dele
gationsordning utgör också revisionskriterier.

Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och 
intervjuer med berörda tjänstepersoner vid Förskole
nämnden. Intervjuer har även genomförts med stads jurist 
vid Stadsledningskansliet. Intervjuade har tillställts rap
portutkast för faktagranskning. 

Granskningsresultat
Lilla Safiren
Trollevi förskola och Frufällegårdens förskola hade under 
början av 2000talet så många ansökningar om plats 
att lokalerna kompletterades med en extern paviljong.  
Två avdelningar öppnades i paviljongen Lilla Safiren. 
Paviljongen placerades intill Slättängsskolan av anslut
ningsskäl. Paviljongen är av enkel standard och delar gård 
med grundskolan. Lilla Safiren lades under Frufällegårdens 
förskoleenhet trots avståndet mellan dem (Se karta).

Organisatoriskt valde förskolorna att placera de äldsta 
barnen i paviljongen för att skolmiljön passade de äldre 
barnen bäst. Den pedagogiska verksamheten har med ti
den blivit väldigt uppskattad i området.1

1  Förskolenämndens protokoll 2020-03-26, bilaga 1, Redogörelse av situationen 
kring Lilla Safiren, 

Paviljongen har hyst olika antal barn, som mest 40 styck
en, men efter kontroll av tillåten ventilation 2019 har 
Lokalförsörjningsförvaltningen fastslagit att paviljongen 
inte bör inhysa fler än 34 barn plus personal.

Enligt Förskoleförvaltningens planering för skolåret 
2020/2021 framkom att i åldersgruppen för blivande 
femåringar fanns 51 barn och att alla inte skulle rymmas 
på Lilla Safiren. Då uppstod problemet om vilka barn som 
skulle få flytta dit för femårsverksamhet och vilka barn 
som skulle bli kvar på befintlig förskola.

Alla andra handlingsalternativ för förvaltningen bedömdes 
vara sämre än att avveckla verksamheten vid Lilla Safiren. 
Vidare bedömdes andra förskolor i området kunna ta 
emot de barn som nu inte kommer kunna placeras på 
Lilla Safiren.2

Beslut om avveckling
Den 26 februari 2020 fick vårdnadshavare besked från an
svarig rektor om att femårsverksamheten på Lilla Safiren 
kommer stänga till sommaren 2020. I ett debattinlägg i 
lokal media uttryckte flera föräldrar ledsamhet och be
svikelse över beslutet men också över att processen saknat 
transparens.3 

Beslutet om avveckling (i viss dokumentation kallad paus) 
av förskoleverksamheten Lilla Safiren togs enligt förvalt
ningschefen för Förskoleförvaltningen av ansvarig rektor. 
Detta inom vad förvaltningen uppfattar som gränsen för 
rektorsbefogenhet genom skollagen (2 kap 910 §§). Beslutet 
är fattat i dialog mellan rektor och verksamhetschef.  

2  Ibid.
3 Debattinlägg i Borås Tidning 2020-03-14
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Nedläggningen har varit föremål för samverkan i Lokal 
samverkansgrupp (LSG) – verksamhetsområde 1 den 24 
februari 2020. I protokollet från LSG framgår avseende 
genomgång av risk och konsekvensanalys gällande orga
nisationsförändringen av Lilla Safiren att organisations
förändringen är samverkad.4  

I april prövade Förvaltningsrätten i Jönköping en över
klagan av nedläggningen av Lilla Safirens förskola. Över
klagan gjordes av en förälder vars barn berördes av ned
läggningen. Överklagan anförde att föräldern inte fått ett 
skriftligt beslut om nedläggning, att det inte framgår att 
beslutet anmälts till Förskolenämnden samt att inget be
slut anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Av utredningen i Förvaltningsrättens beslut framgår att 
det inte har fattats ett beslut där beslutsfattarna haft de
legation för det aktuella beslutet. Förvaltningsrätten av
visade därmed överklagan eftersom det rent juridiskt inte 
fanns ett beslut att överklaga.5

Beslutet anmäldes till Förskolenämnden vid sammanträde 
den 14 maj 2020.6 Inget nytt beslut avseende Lilla Safiren 
har fattats efter att Förvaltningsrättens beslut anmälts till 
nämnden.  

Kommunallag (2017:725)
Frågor om kommunal delegation beskrivs på flera ställen 
i kommunallagen (KL). Grundläggande är att kommun
fullmäktige, enligt 5 kap. 2 § KL, får uppdra en nämnd 
att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första 
stycket KL eller som enligt lag eller annan författning ska 
avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämn
derna. Dessa är 

1. mål och riktlinjer för verksamheten,

2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska  
frågor,

3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,

4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och  
beredningar,

5. val av revisorer,

6. grunderna för ekonomiska förmåner till för 
troendevalda,

4  Sammanträdesprotokoll – Lokal samverkansgrupp verksamhetsområde 
1, 2020-02-24 § 24. Riskbedömning inför förändring i verksamheten, 
Förskoleförvaltningen, Lilla Safirens förskola, 2020-02-20.
5  Förvaltningsrätten Jönköping - Mål nr 1825-20, 2020-04-17
6  Förskolenämndens protokoll 20200518 § 56.

7. årsredovisning och ansvarsfrihet,

8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och

9. extra val till fullmäktige.

Nämnderna beslutar i frågor, utöver de frågor som dele
gerats till dem från kommunfullmäktige, i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan 
författning ska ha hand om.

Enligt 6 kap 3738 §§ KL får nämnder i sin tur uppdra 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 enligt 7 kap. 58 §§ KL. Dock får enligt 6 kap. 38§ 
KL beslutanderätt inte delegeras när det gäller:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning eller kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige 
liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot en
skilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt,

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och 
som lämnats över till nämnden, eller

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte 
får delegeras.

Enligt 7 kap. 8 § KL ska nämnden besluta om i vilken 
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte an
mäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 
enligt bestämmelserna i 13 kap. KL.

Skollag (2010:800)
Inom det kommunala utbildningsområdet reglerar skol
lagen viss del av rektorernas beslutanderätt. På så sätt har 
skolor och förskolors rektorer beslutanderätt som härleds 
dels från kommunallagen dels från skollagen. 

I förestående framställning är skollagens 2 kap 10 § av 
betydelse. Där framgår: 

Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansva-
rar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i 
övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda 
föreskrifter i denna lag eller andra författningar.



Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid 
förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och 
erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta 
i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges.

Med utgångspunkt i ärendet Lilla Safiren är även skolla
gens bestämmelser om förskoleenhet av betydelse. Detta 
då det möjliggör vägledning i om Lilla Safiren ska be
traktas som en avdelning i en förskoleenhet eller som en 
egen förskoleenhet. I skollagen 1 kap. 3 § sjätte punkten 
framgår följande:

- förskoleenhet: av huvudman för förskola organiserad enhet 
som omfattar verksamhet i en eller flera förskolebyggnader 
som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet 
som inte bedrivs i någon förskolebyggnad,

Förskolenämndens delegationsordning
Förskolenämndens delegationsordning innehåller ingen 
delegation som avser nedläggning, avveckling eller av
slut av verksamheter.7 Inget fattat delegationsbeslut om 
nedläggning, avveckling eller stängning av Lilla Safiren 
har anmälts till Förskolenämnden under första halvår
et 2020. Beslutet har inte heller protokollförts särskilt. 
Förskolenämnden har dock informerats om situationen 
kring Lilla Safiren vid sammanträde den 26 mars 2020.

Rättsliga avgöranden
I en dom8 har Förvaltningsrätten i Umeå 2016 beslutat 
om att upphäva ett beslut fattat av en förvaltningschef 
avseende en flytt av årskurserna 79 från Furuskolan i Jörn 
till Bolidenskolan. Rätten menar att beslutet om flytt av 
högstadieklasserna, som i praktiken innebär att all hög
stadieundervisning läggs ned i Jörn och som även berör en 
annan skola i kommunen, måste anses vara ett ärende som 
ligger under nämndens övergripande ansvar som inte får 
delegeras enligt 6 kap. 34 § kommunallagen.9 Det över
klagade beslutet strider därför mot lag och ska upphävas 
som olagligt.

Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid avveck
lingen av förskolan Lilla Safiren. Det är i slutändan rätts
väsendets roll att ta ställning till om kommunala beslut 
som fattats är lagenliga. Varje medlem av en kommun 
har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad 
genom att överklaga beslutet. Möjligheten för enskilda att 

7 Förskolenämnden delegationsordning, fastställd 2019-11-28,  
reviderad 2020-03-18.
8 Förvaltningsrätten Umeå  Mål nr 85416, 20160906
9  Denna paragraf motsvaras i nya kommunallagen av 6 kap. 38 §.

överklaga fattade beslut är en central del av rättssäkerheten 
och på så vis av principiellt stor vikt.  

I fallet med avvecklingen av Lilla Safiren har Förskole
förvaltningen gjort bedömningen att de har befogenhet 
att avveckla Lilla Safiren. Detta då den är en del av en 
större enhet organisatoriskt och därmed kan omorga
niseras utifrån de befogenheter skollagen ger rektorer. 
Avveckling av Lilla Safiren har inte föregåtts av ett politiskt 
beslut av Förskolenämnden eller Kommunfullmäktige. 
Förskolenämndens delegationsordning innehåller ingen 
delegation som avser nedläggning, avveckling eller avslut 
av verksamheter.

Mot bakgrund av lydelsen i 1 kap. 3 § skollagen bedömer 
Stadsrevisionen att mycket pekar på att Lilla Safiren bör 
betraktas som en egen förskoleenhet och inte som en avdel
ning i Frufällegårdens förskoleenhet. Detta medför i så fall 
starkt vägande argument för att avveckling av enheten inte 
kan sägas ingå i de befogenheter som skollagens 2 kap. 10 
§ ger rektor när det gäller bl.a. enhetens inre arbetsformer 
eller fördelning av resurser inom enheten. 

Granskningen av beslutsgången i ärendet visar att mycket 
talar för att beslutet om att avveckla Lilla Safiren är en typ 
av beslut som inte kan delegeras till anställda tjänsteperso
ner enligt kommunallagen 7 kap. 58 §§ eftersom det är 
ett beslut som avser verksamhetens omfattning i enlighet 
med kommunallagen 6 kap. 38 §. Bedömningen stöds 
av det rättsfall från 2016 som redovisas i granskningen.   

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att ett ifrå
gasättande av beslutets laglighet  med hänvisning till be
hörigheten hos beslutsfattaren  är befogad.

Beslutet har, oavsett frågan om behörighet, inte 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 
inte har kunnat ske. Enligt Förvaltningsrättens beslut i 
målet har det, juridiskt sett, inte funnits ett beslut för 
rätten att pröva. 

Förskolenämnden behöver enligt Stadsrevisionens be
dömning 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.
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Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 

händelser 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden fastställer reviderad Plan vid samhällsstörningar och 

extraordinära händelser.     

Planen är giltig till och med 2024.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämndens föregående Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 

händelser var gällande till och med 2018. Våren 2020 startade Förskole-

förvaltningen arbetet med att se över förvaltningens krisledningsorganisation 

inklusive plan. I samband med detta arbete ställdes Förskoleförvaltningen inför 

en skarp samhällsstörning, en pandemi.  

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet 

om exakt vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Planen är 

tänkt att fungera som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt 

under den inledande fasen men även senare under arbetets gång. Stora delar av 

krishanteringen kan och ska genomföras med ordinarie organisation och med 

personal i sina vanliga roller. 

Ett förslag på reviderad plan har nu tagits fram. Plan avser organisation av 

krisledningsarbete på förvaltningsnivå. Krisledningens organisation har setts 

över och delar samt textavsnitt i planen har gjorts om för att harmonisera med 

Borås Stads centrala Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 

händelser. 

Syftet med nämndens lokala plan är att så effektivt som möjligt arbeta för att 

begränsa skador och att behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal 

servicenivå och funktion.  

Planen är giltig till och med 2024.               

Prövning av barns bästa 

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

rör barn. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser bedöms vara 

av ren administrativ art och en barnrättschecklista har därför inte upprättats 

som underlag för bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets eller 
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barnens bästa. Vid aktivering av planen kommer avväganden och bedömning 

att göras i varje enskild fråga och i beredningen inför eventuella beslut där 

barnets bästa kommer att beaktas. 

Beslutsunderlag 

1. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 21 januari 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 Strategi
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• Plan
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Riktlinjer

 Regler

Förskolenämnden
Plan vid samhällsstörningar 
och extraordinära händelser  
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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

Fastställt av: Förskolenämnden
För revidering ansvarar: Förskolenämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förskolenämnden
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden
Dokumentet gäller till och med: 2024
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Plan vid samhällsstörningar och 
extraordinära händelser
Inledning 
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt vad 
som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt att fungera som ett 
stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den inledande fasen men även senare 
under arbetets gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras med ordinarie 
organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste dock den ordinarie 
organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot speciella krav vid en större eller 
långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som ledning, samordning, information 
och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel som behöver finnas vid krishanteringen. 

Med extraordinär händelse avses en händelse som

• avviker från det normala,

• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner, och som 

• kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.  
(SFS 2006:544, § 4).

Samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära

• en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och hotar 
grundläggande värden och funktioner.

• ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation.

• en oväntad händelse, utanför det vanliga och vardagliga och som fordrar 
samordnade åtgärder från flera aktörer.

• ett ökat behov av samordning.

Syfte
Syftet med nämndens lokala plan är att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador 
och att behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. 

Tjänsteman i beredskap (TiB)
Förvaltningarna och bolagen har ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer 
och att rapportera om inträffade händelser till säkerhetssamordnare/tjänsteman i beredskap 
(TiB). Vid händelser där den egna verksamhetens krisledningsförmåga bedöms vara otillräcklig 
skall förstärkning begäras via säkerhetssamordnare/TiB.
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Ledningsprinciper
I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering bygger Borås Stads krisberedskap 
på tre grundläggande principer. Principerna är vägledande för hur samhällets aktörer ska 
förebygga och hantera olyckor, kriser och andra samhällsstörningar.

• Ansvarsprincipen innebär att den som normalt har ansvaret för en viss 
verksamhet, har motsvarande ansvar under kris eller krig. Därför bör kommunens 
krisledningsorganisation avvika så lite som möjligt från ordinarie ansvarsfördelning.

• Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära där den inträffar som 
möjligt, både geografiskt och organisatoriskt.

• Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt 
som möjligt ska överensstämma i fred, kris och vid höjd beredskap. 

Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i de fall en händelse eller kris inte kan hanteras 
av den drabbade förvaltningen eller bolaget, eller i händelser som inte kan knytas till en specifik 
förvaltning eller bolag. Den centrala krisledningsstaben ansvarar för att berörda icke kommunala 
verksamheter informeras vid extra ordinära händelser och allvarliga samhällsstörningar.

Krisledningsnämnd
Det finns en krisledningsnämnd i Borås Stad. Stadens krisledningsnämnd får besluta att överta 
hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder, i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsen.

Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av 
en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden har det övergripande yttersta ansvaret för 
krishanteringen. Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens 
reglemente. 

Beslutsfattare 
Beslutsfattare eller dennes ersättare har rätt att verkställa beslut inom Förskolenämndens 
ansvarsområde vid en samhällsstörning eller vid extraordinär händelse. Förvaltningschef är 
ordinarie beslutsfattare. 

Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av förvaltningschef och omfattar beskrivning av roller 
i Förskoleförvaltningens krisledningsstab (rollkort), inriktning och rutiner för kommunikation 
och information, checklistor, kontakt och larmlistor, samt mallar som stöd i arbetet. 

Kommunens beredskapsnivåer
Fyra beredskapsnivåer används för att anpassa krisledningsarbetet. Förvaltningschef eller 
dennes ersättare beslutar om nivå 2–3, Krisledningsnämnden beslutar om nivå 4. Bedömning 
av nivå ska göras kontinuerligt under arbetets gång.

Nivå 1 (Grön) – Grundberedskap
Normalt upprätthålls daglig drift i Förskoleförvaltningen på denna nivå. Verksamheten bedrivs 
enligt ordinarie rutiner. 

Nivå 2 (Gul) – Störning (Följer händelseutvecklingen)
Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. Larm eller 
information om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna beredskapsnivå. 
I övrigt arbetar förskolorna enligt ordinarie rutiner.
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Nivå 3 (Orange) – Stabsläge
Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjar. Larm eller information om 
en förestående samhällsstörning eller extraordinär händelse inom Förskoleförvaltningens 
verksamhetsområde är grund för att inta denna beredskapsnivå. Likaså om det börjar bli svårt 
att bedriva verksamhet enligt ordinarie rutiner i linjeorganisationen till följd av någon särskild 
yttre händelse, om störning i en förvaltning riskerar att spridas till annan förvaltning, samt 
vid behov av samordning.

Nivå 4 (Röd) – Förstärkt stabsläge 
Krisledningsnämnden aktiveras. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska 
intas. Även krisledningsstaben på förvaltningsnivå träder i funktion. Exempel på när denna 
nivå kan tillämpas är vid betydande behov av prioritering mellan kommunens krishantering 
och ordinarie verksamhet, t.ex. då störningen eller händelsen berör flera av kommunens 
verksamheter och kräver omfattande krishantering från kommunen.

Organisation av Förskoleförvaltningens krisledning

Förskoleförvaltningens krisledning utgörs av en krisledningsstab.

Krisledningsstab 
Krisledningsstaben är en tjänstemannastab, vars arbete leds av en stabschef. Förvaltningschef 
utser stabschef. 

Krisledningsstaben svarar för att 

• Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt.

• Samordna och leda förvaltningens arbete under händelsen.

• Samverka, samt rekvirera och konsultera externa resurser och expertis.

• Bearbeta och bereda ärenden, producerar beslutsunderlag åt beslutsfattare. 

• Analysera insats- och resursbehov inom förvaltningens verksamheter.

• Planera för åtgärder på längre sikt, samt alternativ händelseutveckling. 

• Följa upp beslut och dokumentera eget arbete.

• Ansvarar för kommunikation i samverkan med kommunikationsavdelning på 
Stadsledningskansliet. 
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Att fånga tidiga signaler - initiering
Vid signaler om inträffade eller förestående händelser, som fångas upp av Förskoleförvaltningen, ska 
informationen vidarebefordras via närmaste chef till säkerhetssamordnare/TiB. Medarbetare ska 
i första hand kontakta sin chef för att informera om tidiga signaler, i andra hand förvaltningschef 
eller dennes ersättare.

Larm och larmning
Beslutsfattare ska i samråd med stabschef välja att aktivera/larma hela eller delar av krisledingsstaben 
beroende på bedömd beredskapsnivå och därefter sammankallar stabschefen krisledningsstaben.

För beredskapsnivåerna 2-3 (gul och orange) beslutar förvaltningschef i samråd med stabschef 
om att larma krisledningsstaben. För nivå 4 blir förvaltningen beordrad att aktiveras av central 
krisledning.  

Lokaler
Krisledningsstaben använder i första hand förutbestämd och förberedd lokal. Krisledningsarbetet 
har förtur till lokalerna om annan verksamhet är inbokad. Då krisledningsstaben aktiverats 
ska samling ske på ledningsplatsen. En reservlokal finns utsedd och ska kunna användas vid 
behov som alternativ ledningsplats. 

Uppstart och att dokumentera arbetet
När Förskoleförvaltningens krisledningsstab kallats in ska första (1:a) stabsorienteringen 
hållas. Mötet leds av stabschefen och ska dokumenteras. Den 1:a stabsorienteringen syftar 
till att ”bedöma landskapet”, som drabbade, konsekvenser och informationsbehov på kort 
och på lång sikt etc. Det är också vid detta möte som förvaltningschef eller dennes ersättare 
beslutar om att tillämpa denna plan. 

Dokumentation 
Dokumentation ska ske löpande i ledningsarbetet. Av juridiska skäl är dokumentation av 
viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. 

Arbete i krisledningsorganisationen och planering
Utbyggnad och anpassning av krisledningsstaben görs utifrån händelsens art, tidsförhållanden 
och omfattning. Staben har en känd och förberedd struktur. Mallar och instruktioner finns 
i respektive befattningspärm.

Ekonomi och bistånd

Ekonomi
Vid nivå 4 (röd) fattar Krisledningsnämnden beslut om händelsens ekonomiska ramar. När 
Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett vilket 
ska särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera händelsen. 
Det samma gäller för kommunala bolag och förvaltningar.

Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna bestämmelser. 

Rapportering och ledningsinformation
Rapportering från förvaltningen till central krisledning, kommunikationsavdelning, etcetera 
sker enligt beslutad rutin.



Avveckling av krisledningsorganisationen
Beslutsfattare eller dennes ersättare beslutar i samråd med stabschefen om att avveckla 
krisledningsstaben. Beslutet ska dokumenteras. Avvecklingen ska planeras och bör ske stegvis, 
då det ibland finns behov av att någon funktion fortsatt är aktiv efter det att andra har slutat. 

Utvärdering och erfarenheter
Vid händelse som föranlett beredskapsnivå 2-4 (gul-orange-röd) ska Förskoleförvaltningen 
utvärdera händelsen, verksamhetens arbete och åtgärdernas effekter. Stöd i detta arbete är 
krisberedskapssamordnaren. Syftet med utvärderingen är att dra erfarenheter för att utveckla 
förvaltningens krisberedskapsförmåga. 

Krisstöd
Behov av krisstöd för krisledningsstaben bör i första hand uppmärksammas genom ordinarie chef 
i linjeorganisationen, men kan också ske genom stabschefen. Möjlighet för krisledningsstaben 
att bearbeta den inträffade händelsen hanteras i första hand genom företagshälsovården. 

Utbildning och övning 
Personer som har en roll i krisledningsstaben ska minst en gång om året samlas för genomgång 
av plan och rutiner. Krisledningsstaben ska regelbundet få övning och utbildning för att kunna 
lösa sina uppgifter under extraordinära händelser och samhällsstörningar. Behovet av övning 
och utbildning analyseras årligen i samband med genomgång av plan och rutiner. Stabschef 
ansvarar för genomgång och att utbildningsplan upprättas.
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Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00106 2.9.2.1 
 

  

 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att undanta lärplattformen Ping Pong och 

kommunikation därifrån från tillgänglighetsanpassning med hänvisning till 

oskäligt betungande anpassning, med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om 

tillgänglighet till digital offentlig service: 

Ärendet i sin helhet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

2018:1937 i kraft. Enligt lagen ska digital service som tillhandahålls av en 

offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll vara 

tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats 

med stöd av lagen. 

En förvaltning kan göra undantag av vissa delar om det kräver ”oskäligt 

betungande anpassning” för att klara lagstiftningens alla delar. Bestämmelser 

om det finns i 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Vid bedömningen om anpassningen är oskäligt betungande ska bland annat den 

offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser 

samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de 

uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning. 

Upphandling av ny lärplattform är planerad att genomföras. Med hänsyn till 

detta bedömer Förskolenämnden att tillgänglighetsanpassning av lärplattformen 

Ping Pong och kommunikation därifrån skulle kräva ett oskäligt betungande 

arbete. Ping Pong föreslås därför att undantas från tillgänglighetskraven. 

Prövning av barns bästa 

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

rör barn. Beslutet innebär en minskad administrativ börda för förvaltningen och 

gynnar därför verksamheten kring barnet. En barnrättschecklista har därför inte 

upprättats som underlag för bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets 

eller barnens bästa. 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 21 januari 2021. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Miljömålsuppföljning tertial 3 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 3 2020 och 

översänder den till Miljö-och konsumentnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog 2018 nya Miljömål för Borås Stad. 

Kommunfullmäktige har beslutat att dessa miljömål gäller till och med 2021. 

Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas två gånger per år 

till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden 

sammanställer sedan en rapport till Kommunstyrelsen. Uppföljningen beskriver 

hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av Kommunfullmäktige 

beslutade målen.               

Prövning av barns bästa  

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

rör barn. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art och en 

barnrättschecklista har därför inte upprättats som underlag för bedömning av 

hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa.    

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport tertial 3 2020                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 21 januari 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Inledning 

Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas två gånger per år till Miljö- och 
konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden sammanställer sedan en rapport till 
Kommunstyrelsen. Uppföljningen beskriver hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av 
Kommunfullmäktige beslutade målen. I miljörapport Tertial 3 2020 följs ett etappmål upp. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

43% 45% 46% 

Kommentar 
Förskolenämnden ser svårigheter att nå etappmål 1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad 
ska vara miljöutbildade. Idag har knappt hälften av förvaltningens tillsvidareanställda personal genomgått 
den miljöutbildning som Borås Stad erbjuder. 
 
Utbildningsformen har varit en halvdagsutbildning på Miljöförvaltningen alternativt att verksamheten bjuder 
in den tjänsteperson som håller utbildningen och då håller utbildningen på en av förskolornas 
utvecklingsdagar. Under 2020 har många miljöutbildningar ställts in och Navet Science Center som håller i 
utbildningarna för kommunens anställda har varit digitalt men vid fasta datum och tider. 
 
Anställda på stadens förskolor har inte möjlighet att vara frånvarande från verksamheten. Nämnden har 
under 2019 framfört önskemål om att utbildningen ska kunna genomföras digitalt. Förskolenämnden 
fortsatt framför önskemål om att möjliggöra för anställda i verksamheterna att gå en miljöutbildning digitalt 
oberoende dag eller tidpunkt, i likhet med andra digitala utbildningar som finns inom Borås Stad 
exempelvis informationssäkerhet och dataskydd eller den teoretiska delen av brandskyddsutbildningen. 
 
Miljöförvaltningen har under hösten 2020 informerat om att ett arbete sker på Miljöförvaltningen med att ta 
fram en miljöutbildning på distans. Bakgrunden är att det finns en stor andel av Borås Stads anställda som 
inte har möjlighet att gå miljöutbildningen som den både har varit och nu är utformad, det vill säga bygger 
på fysisk/digital närvaro i en utbildningslokal. 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

0% 64% 64% 

Kommentar 

Miljöutbildning för nämndens ledamöter och ersättare hölls den 29 augusti 2019. 
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Öppna förskolans verksamhet under Coronapandemin 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att stänga öppna förskolans fysiska verksamheter på 

familjecentralerna. Beslutet innebär att möjlighet finns för en succesiv öppning 

av en digital verksamhet. Beslutet gäller till och med 22 februari 2021.     

Ärendet i sin helhet 

Med hänsyn till regeringens uppmaning att kommuner och regioner bör stänga 

all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig 

beslutar Förskolenämnden att stänga öppna förskolans fysiska verksamheter på 

familjecentralerna. Beslutet omfattar Öppna förskolan Boda, Öppna förskolan 

Centrum, Öppna förskolan Norrby och Öppna förskolan Sjöbo. 

Verksamheterna har dock möjlighet att succesivt öppna för en digital 

verksamhet. 

Öppna förskolan på familjecentralerna har varit öppna efter behovsprövning 

fram till 21 december 2020, medan övriga öppna förskolor har hållits stängda. 

Förskoleförvaltningen stängde den öppna förskolans verksamhet på 

familjecentralerna den 22 december efter regeringens uppmaning den 18 

december 2020.   

Detta beslut fastställer regeringens uppmaning till kommuner och regioner om 

att stänga all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är 

nödvändig. Regeringen framför i sin uppmaning den 18 december 2020 att 

öppna förskolor är ett exempel på vad som anses som inte nödvändig 

verksamhet.  

Beslutet att stänga den fysiska verksamheten gäller till och med 22 februari 2021 

och kan komma att förlängas.               

Prövning av barns bästa 

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

rör barn. Beslutet är i enlighet med den nationella uppmaningen till kommuner 

och regioner att stänga alla verksamhet som allmänheten har tillträde till och 

som inte är nödvändig. Med hänsyn till rådande pandemi och den höga 

smittspridningen bedöms beslutet vara för barnets bästa. 
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 21 januari 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Central Krisledning 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 170 Stöd till Borås näringsliv 

Dnr: 2020-00206 

 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 171 Riktlinjer för 

beredningsprocess - Borås Stads nämnder 

Dnr: 2020-00207 

 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 188 Miljörapport 2020 

Dnr: 2020-00159 

 

4. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Förskolenämnden december 2020 

Dnr: 2020-00035 

 

5. Årsarvodering och förtroendevaldas arvoden 2021 

Dnr: 2021-00004 

 

6. Interkommunal ersättning, fristående och kommunal huvudman 

Dnr 2021-00006 

 

7. Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till 

Borås kommuns klagomålshantering - Kvargårdens förskola 

Dnr: 2020-00146 

 

8. Inkomna synpunkter december 2020 

 

               

 

Andreas Ekström 

Ordförande 
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Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

1. Anmälan av kränkande behandling 

Dnr: 2020-00002 och 2021-00005 

 

2. Utredning av kränkande behandling 

Dnr: 2020-00002 

 

3. Uppsägning av lokal - Övrekvarngatan 29 

Dnr: 2020-00076 

 

4. Tillsynsbeslut 2020 - Svenska Kyrkan Kyrkbacken 

Dnr: 2020-00200 

 

5. Tillsynsbeslut 2020 - Svenska kyrkan Änglabacken 

Dnr: 2020-00200 

 

6. Tillsynsbeslut 2020 - Svenska kyrkan Ansgarsbacken 

Dnr: 2020-00200 

 

7. Tillsynsbeslut 2020 - Montessoriförskolan Pyramiden 

Dnr: 2020-00200 

 

8. Tillsynsbeslut 2020 - Montessoriförskolan Malmen 

Dnr: 2020-00200 

 

9. Tillsynsbeslut 2020 - Montessoriförskolan Globen 

Dnr: 2020-00200 

 

10. Tillsynsbeslut 2020 – Idealiv 

Dnr: 2020-00200 
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11. Tillsynsbeslut 2020 - Förskolan Paletten 

Dnr: 2020-00200 

 

12. Tillsynsbeslut 2020 - Freinetförskolan Ejdern 

Dnr: 2020-00200 

 

13. Tillsynsbeslut 2020 - Borås Kristna förskola Guldbaggen 

Dnr: 2020-00200 

 

14. Delegationsbeslut B7 december- Tillsvidareanställningar 

Dnr: 2020-00046 

 

15. Delegationsbeslut B8 november - Tidsbegränsade anställningar 

Dnr: 2020-00046 

 

 

               

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 


	Kallelse
	3. Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2022-2024
	Bilaga - Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2022-2024.

	5.	Svar på revisionsrapport - Beslutsgången avseende Lilla Safiren
	Bilaga - Revisionsrapport - Granskning av beslutsgången avseende Lilla Safiren

	6.	Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
	Bilaga - Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser

	7.	Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service
	8.	Miljömålsuppföljning 2020
	Bilaga - Miljörapport tertial 3 2020

	9.	Stängning av öppna förskolans verksamheter på familjecentralerna
	10.	Anmälningsärenden
	11.	Delegationsbeslut

