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§ 45  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Anne Rapinoja med Marie Fridén som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen genomförs digitalt, 
fredagen den 23 april. 
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§ 46  

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 47 Dnr FN 2021-00061 1.2.3.1 

Attestregler för Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner Attestregler för Förskolenämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 25 februari 2021 Attestregler för Borås 
Stad. Attestreglerna ersätter det tidigare attestreglementet som har gällt sedan 
2004. 

Enligt Attestregler för Borås Stad ska varje nämnd ha egna regler som årligen 
ska ses över. Förskolenämnden attestregler grundar sig på Attestregler för 
Borås Stad. 

De framtagna reglerna gäller för Förskolenämndens samtliga externa och 
interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som nämnden 
ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Reglerna ingår som en del 
av nämndens interna kontroll. Syftet är att säkerställa rättvisande redovisning 
och att inga oegentligheter förekommer. 

Beslutsunderlag 

Attestregler Borås Stad 
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§ 48 Dnr FN 2021-00072 1.2.3.25 

Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera med 
nedanstående synpunkter. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag 
(bilaga 1 till protokollet). 

Gunilla Christoffersson (KD) och Helena Ishizaki (KD) lämnar en 
protokollsanteckning i ärendet (bilaga 2 till protokollet). 

Sammanfattning av ärendet 

I detaljplanen beskrivs att planens syfte bland annat är, att möjliggöra för ett 
högre bostadshus på 19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget. Det skulle innebära ett tillskott på 
drygt 120 lägenheter i centrum. 

Vidare beskrivs att syftet är att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på 
Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre till 
Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- och cykeltrafik mot Lilla 
Brogatan. 

Förskolenämndens synpunkter på planförslaget 

Utökningen av bostäder kommer att innebära ett utökat behov av 
förskoleplatser i centrum som Förskolenämnden inte har kapacitet att 
omhänderta. I detaljplanen beskrivs att det finns ett behov av fler förskolor i 
centrum och att det bedrivs ett aktivt arbete för att få fram fler. 
Förskolenämnden anser inte att detta är tillräckligt och vill att det i detaljplanen 
planeras för en ny förskola och att det möjliggörs för etablering av 
förskoleplatser. 

Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta barnperspektivet 
redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.  

Beslutsunderlag 

Detaljplan Centrum, Morfeus 5 med flera 

Plankarta - Centrum, Morfeus 5 med flera 
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Yrkanden 

Leif Häggblom (SD) lämnar in ett alternativt förslag till beslut där han yrkar att 
detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera avstyrks. 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut, att tillstyrka detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär att ärendet avstyrks. 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Marie Fridén (M), Erik Johnson (MP), Eva 
Andersson (S), Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L), 
Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD) och Anne Rapinoja (V). 

NEJ röstas av Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 10 röster mot 1 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut. 
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§ 49 Dnr FN 2021-00012 1.1.3.25 

Presentation av ny förskola för Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.  

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Marie Thorén informerar om planeringen för Kristinegårdens 
nya förskola. 

Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-22 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr FN 2021-00063 1.1.4.2 

Månadsrapport mars 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +7 281 tkr i förhållande till 
periodens budget. Tre tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 
positivt med 2 025 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +2 500 tkr. 

Nämnden gör ett överskott avseende personalrelaterade kostnader med ca 5 
500 tkr för perioden. En ökad andel personal har fortsatt varit frånvarande från 
arbetet i sjukdom eller för vård av barn. 

Förskolenämndens ram inför 2021 räknades ned med 0,12 % avseende volym, 
baserat på befolkningsprognos framtagen i april 2020. Antalet inskrivna barn i 
våra egna förskolor har under perioden januari-mars varit 115 färre än under 
motsvarande period förra året. Pandemin har gjort att vårdnadshavare valt att 
senarelägga inskolningar och därmed har mängden inskrivna barn minskat. 

Antalet barn i fristående förskolor har varit 19 barn färre under januari-mars 
2021 än under motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg 
har minskat med 5 platser jämfört med motsvarande period förra året. 
Kostnaderna för köpta platser är på samma nivå under januari-mars 2021 som 
motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 
har Förskolenämnden betalningsansvar för 146 färre barn under januari-mars 
2021 än under motsvarande period 2019. 

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

Beslutsunderlag 

Månadsrapport mars 2021 Förskolenämnden 

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Förskolenämnden mars 
2021 
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§ 51 Dnr FN 2021-00029 1.2.3.25 

Svar på remiss - Program mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 2021-2024 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 
2021-2024, under förutsättning att Förskolenämndens krav på utbildningen 
uppfylls. 

Yttrandet översänds till Arbetslivsnämnden. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över Program mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024, som utarbetats under hösten 2020. 
I programmet framgår att det övergripande syftet är att förebygga 
hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att 
utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete med att skydda och stödja utsatta så 
att de kan leva ett liv fritt från våld och förtryck. Arbetet ska utgå från svensk 
lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. För att nå dessa mål fastställer 
programmet två tillvägagångssätt. Kunskapen om hedersrelaterat våld och 
förtryck ska stärkas bland alla yrkesverksamma i Borås Stad. Vidare så ska 
samverkan mellan nämnderna och förvaltningarna säkerställas för att på så vis 
kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i staden. 

Som ett led i arbetet ska medarbetare som arbetar med människor på operativ 
och strategisk nivå inom Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, 
Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, Fritid- och 
folkhälsoförvaltingen, Individ-och familjeomsorgsförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen och Stadsledningskansliet gå en grundutbildning i 
hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen kommer att samordnas av 
Arbetslivsförvaltningen. Därutöver ska ett rättighetsperspektiv tillämpas i 
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och Borås Stads 
kommunikationsarbete inom området ska rikta sig till utsatta och 
yrkesverksamma. 
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Förskolenämndens bedömning 

Förskolenämnden framhåller att arbetet med att förhindra och förebygga det 
hedersrelaterade våldet och säkerställa att utsatta får den hjälp och det stöd de 
behöver är oerhört viktigt. Ökad kunskap inom området genom 
utbildningsinsatser bidrar till större möjlighet att kunna agera i enlighet med 
intentionen i programmet. Den handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck 
som gemensamt tagits fram inom staden kommer också att fungera som ett 
verktyg i det fortsatta arbetet. 

Förskolenämnden tillstyrker Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 
2021-2024 med följande förbehåll. Förskolenämnden framhåller att personal i 
förskolorna generellt behöver prioritera kompetensutveckling inom 
kärnuppdraget. Detta då utmaningarna med barns lärande och utveckling är 
centrala. I förskolorna finns begränsad möjlighet för personalen att delta i 
ytterligare utbildningsinsatser initierade externt. Planeringstiden för exempelvis 
en barnskötare kan uppgå till två timmar i veckan och en allt för omfattande 
utbildning skulle därför innebära att tiden i barngrupp drabbas. 
Förskolenämnden ser dock vikten med utbildningsinsatsen enligt programmet 
och tillstyrker remissförslaget under följande förutsättningar: 

att utbildningen är digital och kan genomföras individuellt samt under hela 2021 
så att det passar verksamheten. 

att utbildningen inte är alltför tidsomfattande då förskolans personal behöver 
prioritera det ordinarie arbetet i barngrupp. 

att utbildningen är verksamhetsorienterad och kan inlemmas i det ordinarie 
uppdraget. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en remiss 
är nämnden inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade nämnd att 
beakta barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill dock starkt poängtera 
vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut 
i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 

Våga fråga – Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck 
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Yrkanden 

Gunilla Christoffersson (KD), Marie Fridén (M) och Wiwi Roswall (M) lämnar 
in ett tilläggsyrkande i ärendet (bilaga 3 till protokollet) där de yrkar att följande 
tillägg görs: 

"Förskolenämnden vill därför betona vikten av att detta program följs upp med 
handlingsplaner. I dessa bör metoder för kartläggning av omfattningen och 
konkreta åtgärder för hjälp och stöd till dem som utsätts för hedersrelaterat våld 
och förtryck definieras." 

Beslutsgång 1 

Ordföranden Andreas Ekström (S) frågar om Förskolenämnden beslutar i 
enlighet med upprättat förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förslaget. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om tilläggsyrkandet 
ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att nämnden avstyrker förslaget.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

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



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-22 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr FN 2021-00077 1.1.3.0 

Användning av buffert 2021 - Lärmiljöer 

Förskolenämndens beslut 

Att bevilja 5,5 mkr från Förskolenämndens buffert till satsning på pedagogiska 
miljöer i förskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

Lärmiljöer är ett prioriterat utvecklingsområde i Förskoleförvaltningens 
verksamhetsplan. Utifrån behov av att utveckla förskolornas pedagogiska 
lärmiljöer vill Förskoleförvaltningen ta i anspråk 5,5 mkr för ändamålet. 
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§ 53 Dnr FN 2021-00001 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Sammanställning av fordon- och resestatistik för 2020 och 
Klimatavgiften för 2022 
Dnr 2021-00065 

2. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, § 58, Miljömålsuppföljning 
T3 2020, Borås Stad 
Dnr 2021-00127 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18  § 63 Godkännande av 
Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken 
Dnr 2021-00069 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18  § 64 Feriejobb 2021 
Dnr 22021-00070 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18  § 54 Avsägelse av 
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 

6. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22  § 118 Socialt hållbart Borås 
Dnr 2019-00174 

7. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22  § 119 
Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan Borås Stad och 
Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 
Dnr 2021-00073 

8. Kommunstyrelsens beslut § 130, Redovisning av Borås Stad inkomna 
synpunkter 2020 
2021-00025 

9. Beslut från förvaltningsrätten i mål 2261-20 gällande delegationsbeslut 
om barn till föräldraledig och arbetssökande 
Dnr 2020-00090 

10. Inkomna synpunkter mars 2021 
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§ 54 Dnr FN 2021-00002 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

1. Anmälan av kränkande behandling 
Dnr 2021-00005 

2. Utredning av kränkande behandling 
Dnr 2021-00005 

3. Delegationsbeslut B2 - Beslut- och behörighetsattestanter 
Dnr 2021-00060 

4. Delegationsbeslut uppsägning nattviolens lokaler Byttorp 
Dnr 2021-00067 

5. Delegationsbeslut B5-7 mars - Tillsvidareanställningar 
Dnr 2021-00013 

6. Delegationsbeslut B8 mars - Tidsbegränsade anställningar 
Dnr 2021-00013 

7. Delegationsbeslut - Utökad tid 
Dnr 2021-00075 

8. Beslut om placering i två olika förskolor (dubbel placering) 
Dnr 2021-00076 
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