
 
 

 

 

Redovisning av uppdrag från 

Kommunfullmäktige och 

Förskolenämnden augusti 2019 

Förskolenämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Förskolenämnden, Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Förskolenämnden augusti 2019
 2(4) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................... 3 

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och Förskolenämnden .................... 3 

2.1 Kommunfullmäktige ................................................................................................ 3 

2.2 Förskolenämnden ................................................................................................... 3 

 

  



Förskolenämnden, Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Förskolenämnden augusti 2019
 3(4) 

1  Inledning 

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

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Förskolenämnden 

2.1 Kommunfullmäktige 

Datum Uppdrag Status 

19-20 december 
2018 

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

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

19-20 december 
2018 

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

Förvaltningen arbetar med att utreda 
uppdraget. 

2.2 Förskolenämnden 

Datum Uppdrag Status 

2019-02-28 Initiativärende Vistelsetid förskola och 
pedagogisk omsorg 

Ärende till Förskolenämnden den 19 
september 2019. 

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

Utredning pågår. 

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

Redovisning av uppdrag kommer att 
bifogas till nämnden första gången den 19 
september. 

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

Ärende till Förskolenämnden den 19 
september 2019. 

Slutförda uppdrag 

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

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

2019-02-28 Initiativärende Resursfördelningsmodell Slutfört 2019-02-28 
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Datum Uppdrag Status 

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

Slutfört 2019-08-29 
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Mediapoolen – information och intern 

kostnadsfördelning 

Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden 

Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal samt Uddevalla kommun. Tillsammans delar 

37 kommuner på kostnaderna för att säkerställa att man har det bredaste 

mediepedagogiska innehållet tillgängligt för skola, förskola och äldreomsorg. 

Huvudkontor finns i Skövde. Här finns bland annat försäljningsavdelning där 

du kan pröva på SMART Boards, dokumentkameror och andra spännande 

teknikprylar. I Borås ligger ett lokalkontor för Sjuhärad. Här sitter redaktionen 

och bygger teman till Digital Pedagogik och det är också Borås som har ansvar 

för Mediapoolens kursverksamhet samt kundservice. I Uddevalla finns 

Fyrbodals lokalkontor. Här finns marknads- och kommunikationsavdelning och 

en del av filmhanteringen för Digital Pedagogik.  

 

Utbud och användning 

Mediapoolens avtal och deras verksamhet kan användas av samtliga 

förvaltningar och utifrån det indirekt alla kommunens invånare. 

De upphandlingar som Mediapoolen gör av tjänster och utrustning kan 

användas av kommunerna genom att de beställer från Mediapoolen. Detta är 

lagligt och strider inte mot LoU, övervägande utifrån 

gruppundantagsförordningen. 

Idag används Mediapoolens tjänster av förvaltningarna, där utbildningsklustret 

mycket stort dominerar användningen. Dock finns tjänster även för äldre 

invånare. 

Användningen har ökat om man jämför siffror för antalet inloggningar från 

Borås från 2018 med första hälften av 2019. 

 

Relationen med Mediapoolen 

Det finns ingen tjänstemannarepresentation från kommunalförbundet i 

Sjuhärad (Boråsregionen) i Mediapoolen. Direktionen vid Boråsregionen har 

haft besök från Mediapoolens bolagsledning och information har lämnats till 
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alla KSO:er ang utbud och möjligheter. Förbundsdirektören vid Boråsregionen 

har också haft samtal med chefen för koncerninköp vid Borås Stad. 

När det gäller Boråsregionens representation i bolaget så är det följande 

personer 

Viktor Öberg ( M ) Styrelseledamot 

Tony Willner ( S ) Styrelseledamot 

Kerstin Hermansson ( C ) ersättare 

Tony Hansen ( S ) ersättare 

Det finns ingen av Borås Stad utsedd kontaktperson på tjänstemannanivå mot 

Mediapoolen. 

 

Avtalet 

Avtalet säkerställer att Mediapoolen får sina årliga stående kostnader täckta av 

kommunerna. Vad ingår i dessa kostnader? Den totala kostnaden för avtalet är 

1,8mnkr/år. 

 

Överväganden 

Kan vi lämna samarbetet kring Mediapoolen som kommun? Frågan är politisk.  

Som det ser ut bör den diskuteras i Direktionen för Boråsregionen, eftersom 

Borås Stad är delägare i Boråsregionen som är delägare i Mediapoolen. 

Om Borås Stad lämnar Mediapoolen är alternativet att upphandla motsvarande 

behov av media. Det skulle över tid kosta mer än det gör redan idag. Är det är 

rimligt att utveckla användningen av Mediapoolens tjänster istället för att öka 

nyttan av avtalet? Svaret är ja. 

Frågan är om det är rimligt att alla förvaltningar bidrar till att täcka den 

årskostnad som Borås Stad ska betala varje år? Som förslaget nedan ligger 

bedöms att så är fallet. 

Den förvaltning som har det största behovet av Mediapoolens tjänster är GRF. 

Om en kontaktperson på tjänstemannanivå ska utses bör det vara en från GRF. 

Athanassios ”Saki” Fantelas är idag kunnig och skulle fungera utmärkt som 

kontaktperson. I analogi med detta föreslås att GRF även fortsättningsvis 

ansvarar för att effektuera kostnadsfördelningen mellan Borås Stads 

förvaltningar. 

Det skulle vara bra om Mediapoolen bjöds in till Borås Stad och fick prata för 

tjänsterna som finns i utbudet kanske regelbundet någon gång varje år. 

 

Förslag till fördelningsnyckel och till beslut 

Idag bidrar samtliga förvaltningar till att ta kostnaden för avtalet. Nedan ett 

förslag till fördelningsnyckel. 
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Förslag till beslut: 

Anta fördelningsnyckel och att uppdra förvaltningschef GRF att utse 

kontaktperson mot mediapoolen för Borås Stads räkning utifrån deras basutbud 

av strömmande media. 

Uppdra GRF att sköta kostnadsfördelningen utifrån fördelningsnyckeln. 

Uppdra GRF att varje år bjuda in förvaltningarna till ett möte med 

Mediapoolen så att kommunens verksamheter medvetandegörs om utbudet.  

 

Förvaltning Andel % Kostnad kr 

Arbetslivsförvaltningen (ALF) 2 36000 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF) 2 36000 

Förskoleförvaltningen (FF) 10 180000 

Grundskoleförvaltningen (GRF) 40 720000 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

(GVUF) 

10 180000 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) 2 36000 

Kulturförvaltningen (KUF) 8 144000 

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) 2 36000 

Miljöförvaltningen (MF) 2 36000 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) 2 36000 

Servicekontoret (SK) 2 36000 

Sociala omsorgsförvaltningen (SOF) 2 36000 

Stadsledningskansliet (SKA) 2 36000 

Tekniska förvaltningen (TEK) 2 36000 

Vård- och äldreförvaltningen (VÄF) 12 216000 

Totalt 100 1800000 

 

Historik 

 De tre tidigare länens AV-centraler ersätts av Mediapoolen som 

ett resultat av regionbildningen 

2004 Ett första avtal tecknas med Mediapoolen (i det fortsatta 

förkortat MPo) 
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§ 166 Dnr KS 2018-00616 3.2.1.0 

Miljörapport för Borås Stad 2018 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 90 sid B 1825) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och bolag att rätta sig efter de 
påpekanden som framgår av detta dokument. 
 
Miljörapport för Borås Stad 2018 läggs till handlingarna.  
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Else-Marie Lindgren (KD), Nils-Åke 
Björklund (M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), 
Jolly Bou Rahal (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna 
Christensen (M). 
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 265 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och bolag att rätta sig efter de 
påpekanden som framgår av detta dokument. 
 
Miljörapport för Borås Stad 2018 läggs till handlingarna.  
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och bolag att rätta sig efter de 
påpekanden som framgår av detta dokument. 
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’Miljörapport för Borås Stad 2018 läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gått igenom ”Miljörapport – Borås Stad 2018” punkt för 
punkt och vill särskilt betona att följande gäller alla förvaltningar och kom-
munala bolag ”Miljöarbetet och miljöhänsyn integreras i alla verksamheter och 
beslut som fattas i kommunkoncernen” (Miljöpolicy Borås Stad, antagen av 
Kommunfullmäktige 22 februari 2018). Kommunstyrelsen har i listan nedan 
valt ut de mest angelägna områden där staden inte lever upp till sina miljömål. 
Siffrorna i uppställningen hänvisar till respektive mål i Borås Stads Miljömål 
(antagna av KF samma datum som ovan). 

 

1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än 10 anställda ska ha ett miljö-
ledningssystem. Detta uppdrag till nämnder och bolag fanns med även i de 
miljömål som gällde 2013-2017. Enligt miljörapporten saknar trots detta AB 
Bostäder i Borås och Sociala omsorgsnämnden miljöledningssystem. Detta 
måste åtgärdas snarast. 

 

1 b) Alla förskolor och grundskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
exempelvis Grön Flagg. Enligt Miljörapporten har ett antal grundskolor 
”pausat” arbetet med Grön Flagg. Miljömålen medger inte att arbetet med 
miljömål 1b) tar paus. Kommunstyrelsen räknar med att det återupptas snarast. 

 

1 c) Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifiering enligt nivå 2 eller liknande. 
Detta mål avhandlas inte i Miljörapport 2018. Kravcertifiering enligt nivå 2 
innebär bland annat att andelen ekologiska råvaror i köken ska uppgå till minst 
50 procent, och innefattar en certifieringsprocess. Kommunstyrelsen har 
förståelse för att certifieringen har varit svår att hinna under Miljömålens första 
år, men oberoende av detta har berörda nämnder i uppdrag från Kommun-
fullmäktige att nå 50 procent ekologiska livsmedel. 

 

1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljö-
utbildade. Efter att ett liknande mål har gällt ända sedan 2013 är det inte bra 
nog att bara 54 procent av anställda inom Borås Stads förvaltningar och bolag 
har genomgått sådan utbildning. 

 

 

2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 
Kommunstyrelsen har enligt Borås Stads miljömål det övergripande ansvaret att 
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se till att ett kemikaliehanteringssystem kommer i drift. Stadsledningskansliet 
påminns om detta uppdrag. 

 

3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väder-
fenomen. Ansvarig nämnd för klimatanpassningsarbete på övergripande nivå 
ligger enligt Borås Stads Miljömål på Miljö- och konsumentnämnden. 
Kommunstyrelsen förväntar sig att arbetet startar omgående. Vid den pågående 
revideringen av nämnders reglementen kan frågan om ansvar på strategisk nivå 
för klimatanpassning komma att omprövas.  

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll från Konsument- och miljönämnden 26 mars 2019 

2. Miljörapport för Borås Stad 2018  

 

Förslag och yrkanden 
Ida Legnemark (V) och Sofia Bohlin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen". 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 
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Inledning 

Enbart ett fåtal indikatorer ska enligt rutinen följas upp för helåret 2018. Härutöver bör framhållas att 
Stadsledningskansliet fick miljödiplomering enligt Svensk miljöbas även i december 2018, vilket gäller 
för hela 2019. Där görs bedömningen att resor till och från jobbet är förvaltningens största negativa 
miljöpåverkan, men att utvecklingsarbete för miljöns skull är den största positiva miljöpåverkan. 
Förvaltningen avser att under 2019 jobba med åtgärder för att minska onödigt resande, minska inköp 
som har miljöbelastning, samt identifiera rutin som ger både tjänstemän och politiker erforderlig 
miljöutbildning. 

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 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

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

82% 86% 56% 

Kommentar 2018 fick 17 personer miljöutbildning (personal från enheterna Mark- och exploatering, 
Kvalitet och utveckling, Bemanning, Sekretariatet, Näringsliv, Ekonomistyrning, CKS, Personal, 
Koncerninköp och Kommunikation). Därmed kan man anta att dessa enheter har fått in det som en 
fungerande rutin att sända nyanställda på miljöutbildning. Återstår att få bekräftat att övriga enheter också 
har denna rutin, men att de kanske inte haft några nyanställda under 2018, dvs Bemanning soc oms, 
Bemanning äo, Bemanning ö, Stadsarkiv/Föreningsarkiv. Politikerna dvs KS har haft möjlighet till eget 
tillfälle att gå utbildningen för ett par år sedan, men det var få som deltog. Rutin saknas kring miljöutildning 
för politiker. Enkät till Stadskansliets mailgrupp, samt KS ordinarie och ersättare i augusti 2018, när 100 
(av 168) svarat framgår att 94% procent av dessa har gått miljöutbildningen som ges av 
Miljöförvaltningen(majoriteten har gjort det de tre senaste åren.) Övriga 68 st ej/osäkra. 

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

  19% 

Kommentar Ett fåtal politiker från Kommunstyrelsen (av totalt 26 som var ledamöter och ersättare t o m 
2018) har deltagit vid tidigare års inbjudningar från Miljöförvaltningen. Informell utbildning eller kunskap 
inhämtad på annat vis kan dock ha samma effekt som den formella. Bedömningen är att det kanske var 5 
som deltagit i den formella fram till 2018. Ny kommunstyrelse efter valet 2018 planeras få eget separat 
tillfälle för miljöutbildning under 2019. Eventuellt inkluderas äver Kommunfullmäktige i ett sådant tillfälle. 
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Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 

sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Har en resvaneundersökning som kan 
användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor genomförts? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Ja 

Kommentar Västtrafik gjorde en resvaneundersökning för tätorten Borås år 2015. Den används som 
underlag till både Översiktsplan och Trafikplan. 
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2011-09-13 Saki och Anna Stenström får i uppdrag att kika på avtalet med 

MPo för att utreda nuläge och återkomma med en tanke kring hur media kan 

anskaffas och ev upphandlas. Bedömningen blev att man skulle fortsätta med 

att använda gamla AV-centralen (nuv MPo). 600tkr/år låg avtalet på – de tre 

dåvarande stadsdelarna fördelade kostnaderna på olika sätt. Samtidigt gjordes 

en bedömning om huruvida man kunde köpa utrustning via MP. En EU-dom 

utifrån gruppundantagsförordningen menade att man mycket väl kan köpa 

utrustning den vägen. 

2012-02-15  Underlaget från Saki är klart och går till stadsdelschefer, 

synpunkter från dåvarande Stadsdelschef Norr Bo Drysén att biblioteken, 

fritidsgård, äldreomsorg och funktionshinderverksamhet också kan använda 

avtalet. Detta resulterar i att ett tilläggsavtal för kulturen upprättas mellan Borås 

Stad och MPo.  

2013  Ett nätverk bildas mellan MPo delregionalt och kommunerna. 

Syfte: att dela pedagogiska ideér och tankar. Nätverket finns fortfarande kvar 

och idag medverkar IKT-pedagogerna från kommunerna i nätverket. 

2015-06-10  Det befintliga avtalet ändras med nytt pris. Kostnaden ökar med 

200tkr/år. Internt undersöktes intresset för att fortsätta att använda MPo. 

Samtliga förvaltningar som tidigare använde MPo ville fortsätta att använda 

tjänsterna och ha ett avtal. 

2015-11  En ny betalmodell lanseras av MPo. Kostnaden fördelas per 

invånare enligt SCB-statistik. Detta leder till att avtalets grundkostnad per år 

ökar jämfört med det tidigare avtalet. Kostnaden är nu uppe på 1,2mnkr/år för 

Borås Stad. Den nya interna fördelningen landar på 60% skola (FF 10%, GR 

40%, GY 10%), 20% kultur och 20% äldreomsorg. MPo menar att alla 

kommunala verksamheter och indirekt invånarna kan använda MPos tjänster. I 

samma veva konstateras att Borås Stad gentemot MPo har ett ansvarigt 

kommunalråd, MEN det finns ingen som hanterar avtalet mellan Borås Stad 

och MPo. Bo Drysén tog på sig att ta upp frågan med kommunalråden. Det 

blev dock aldrig beslutat kring att ha en centralt utsedd person som 

avtalsansvarig gentemot MPo. När fördelningsmodellen väl ska användas visar 

det sig att stadsdelscheferna inte stod bakom fördelningen trots allt. Till slut 

betalade stadsdelarna som tidigare eller försökte tala om för varandra hur 

kostnaderna skulle fördelas. För skolans del började man fördela kostnaden för 

avtalet per elev. 

2016-09-26  Anna Stenström tf förvaltningschef efter Drysén meddelar hur 

fördelningen ser ut och konstaterar att man inför kommande budget ska ta 

fram en ny fördelning. 

2016-10-07  Anna kontaktar Jan Nilsson och frågar om hanteringen kan 

skötas centralt. Frågan landade i att detta skulle hanteras via dialog med 

förvaltningscheferna precis som tidigare. 

2019-06  Förvaltningar ifrågasätter avtalskostnaden från MPo igen.  
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