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Justeringens plats och tid 
Digital justering måndag den 30 januari 2023 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 30 januari 2023 
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§ 1 

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Anne Rapinoja med Gunilla Christoffersson som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen genomförs 
digitalt, måndag den 30 januari. 
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§ 2 

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 3 

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Vårdnadshavare, barn och personal från Nordtorps förskola samt media 
närvarar vid dagens sammanträde. Missnöje uttalas gällande nedläggningen av 
Nordtorps förskola och dess konsekvenser. Ordföranden bemöter frågor och 
synpunkter. 
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§ 4 Dnr FN 2022-000843.5.2.0 

Miljömålsuppföljning tertial 3 2022 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 3 2022 och 
översänder den till Miljö-och konsumentnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2018 nya Miljömål för Borås Stad. 
Kommunfullmäktige har beslutat att dessa miljömål gäller till och med 2022. 

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. 

Beslutsunderlag 

Miljörapport tertial 3 2022 Förskolenämnden 
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§ 5 Dnr FN 2022-001251.1.3.25 

Ersättning för förtroendevalda i Förskolenämnden vid 
kontaktpolitikerbesök 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som besöker 
förskolor utifrån sitt kontaktpolitikeruppdrag har rätt till ersättning för max 25 
timmar per år i enlighet med gällande bestämmelser. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare uppmuntras att i sin roll som 
förtroendevald i Förskolenämnden göra studiebesök på förskolorna. Syftet är 
att följa och blir förtrogen med verksamheten och få en praktisk förankring 
inom nämndens område. Rätten till ersättning gäller för max 25 timmar per år 
och i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om 
ersättningar till kommunens förtroendevalda 2023-2026. 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare fördelas ut på olika områden för att 
sprida besöken mellan förskolorna. Listan på fördelningen finns tillgänglig för 
nämnden på intranätet samt som bilaga till det här ärendet. Listan kommer att 
revideras vid behov. 

Återkoppling från genomförda kontaktpolitikerbesök redovisas vid 
Förskolenämndens sammanträden. 

Beslutsunderlag 

1. Lista kontaktpolitikerbesök 

2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2023-2026 
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§ 6 Dnr FN 2022-001271.1.3.25 

Undertecknande av handlingar 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar 
ska undertecknas av Förskolenämndens ordförande och förvaltningschef på 
nämndens vägnar. 

Vid förfall av ordföranden undertecknar 1:e vice ordföranden, därefter 2:e vice 
ordföranden tillsammans med förvaltningschef. 

Sammanfattning av ärendet 

I det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Borås Stad 25 § står det: 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska undertecknas på 
nämndens vägnar på sätt som nämnden bestämmer. 
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§ 7 Dnr FN 2022-001261.1.3.0 

Förskolenämndens delegering av arbetsmiljöansvar till 
förvaltningschef 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden som har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågor delegerar 
samtliga förekommande arbetsmiljöuppgifter inom Förskoleförvaltningen till 
förvaltningschefen. Förvaltningschefen ges rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter 
vidare i förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (6 § AFS 
2001:1) ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten så risker i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Fördelningen ska ske från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. 
I Borås Stad fastställer Kommunfullmäktige kommunens arbetsmiljöpolitik 
samt har samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor, men genom nämndernas 
reglementen är det respektive nämnd som har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. 
I Borås Stad delegerar nämnden samtliga arbetsmiljöuppgifter till 
förvaltningschefen, som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifterna vidare i 
förvaltningen.  Förvaltningschefen kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter till 
chefer och arbetsledare samt i vissa fall till medarbetare som i sin funktion eller 
befattning bedriver arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten och kan fatta beslut om verksamheten. Den som fördelar 
arbetsmiljöuppgifter ska alltid se till att mottagaren har befogenheter, resurser 
samt tillräcklig kunskap och kompetens för uppgiften. Fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter ska vara tydlig och ske skriftligen. 

Den som fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig kan returnera en 
arbetsmiljöuppgift. Returnering ska motiveras och ske skriftligen. 

Uppföljning och utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
förvaltningen sker på APT och FSG. 
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§ 8 Dnr FN 2022-000811.2.3.1 

Budget 2023 Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att fastställa Budget 2023. 

Reservationer 

Gunilla Christoffersson (KD), Marie Fridén (M) och Stefan Medin (M) 
reserverar sig mot beslut gällande deras tilläggsförslag 1 och 2. 

Leif Häggblom (SD) och Käthy Johansson (SD) reserverar sig mot beslut 
gällande deras tilläggsförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och 
kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och 
andra skolförfattningar. Förskolenämnden beslutar om godkännande av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Förskolenämnden ansvarar även 
för samordningen av familjecentraler och de öppna förskolorna. 

Förskolenämndens ram har inför 2023 räknats upp med 2,8 % för 
personalkostnader och 2,5 % för övriga kostnader, vilket tillsammans motsvarar 
ca 23,6 mnkr. Nämnden har inför 2023 en minskad befolkningsprognos och får 
därför en negativ volymuppräkning med ca 0,15 %, vilket motsvarar en 
minskning av ram med ca -1,2 mnkr. Nämnden erhöll utökat kommunbidrag 
2022 som generell nivåhöjning. Detta ger helårseffekt 2023 med ytterligare 3 
mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2022 att tillföra 
Förskolenämnden 2,0 mnkr för barn i behov av särskilt stöd samt 
kompensation för höjt personalomkostnadspålägg med 21,3 mnkr. Vissa 
centrala kostnader kommer inte längre fördelas ut under 2023 och därför 
minskas nämndens kommunbidrag med 1,8 mnkr. Förskolenämndens 
kommunbidrag för 2023 bli 908 550 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2023 Förskolenämnden 

2. Rättighetsanalys – Budget 2023 Förskolenämnden 

3. Protokoll MBL § 19, 2023-01-11 

4. Protokoll MBL § 11, 2023-01-19 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunilla Christoffersson (KD) och Marie Fridén (M) och Stefan Medin (M) 
lämnar in ett tilläggsyrkande (bilaga 1 till protokollet). 

Gunilla Christoffersson (KD) och Marie Fridén (M) och Stefan Medin (M) 
lämnar in ett tilläggsyrkande (bilaga 2 till protokollet). 

Leif Häggblom (SD) och Käthy Johansson (SD) lämnar in ett tilläggsyrkande 
(bilaga 3 till protokollet). 

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 

Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsförslag 1 

Hemställa till kommunstyrelsen att ändra i reglementet så att Borås kommun 
inte längre erbjuder generell rätt till förskola från 6 månader utan från 12 
månader. 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag 1 ska bifallas eller avslås och finner att 
nämnden avslår förslaget. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 
Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär att tilläggsförslaget avslås 

NEJ innebär bifall till tilläggsförslag 1 

Omröstningsresultat 
JA röstas av Andreas Ekström (S), Anne Rapinoja (V), Bratica Lazovic (S), 
Fredrik Nilströmmer (L), Pernilla Tejemark (C) och Staffan Falk (MP).  

NEJ röstas av och Gunilla Christoffersson (KD), Marie Fridén (M), Stefan 
Medin (M), Leif Häggblom (SD) och Käthy Johansson (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 6 röster mot 5 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut. 

Reservationer 
Gunilla Christoffersson (KD) och Marie Fridén (M) och Stefan Medin (M) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsgång 3 

Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsförslag 2 
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Revidera resursfördelningsmodellen så den utöver barnets ålder tar hänsyn till 
vistelsetid på förskolan. 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag 2 ska bifallas eller avslås och finner att 
nämnden avslår förslaget. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 
Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär att tilläggsförslaget avslås 

NEJ innebär bifall till tilläggsförslag 2 

Omröstningsresultat 
JA röstas av Andreas Ekström (S), Anne Rapinoja (V), Bratica Lazovic (S), 
Fredrik Nilströmmer (L), Pernilla Tejemark (C) och Staffan Falk (MP). 

NEJ röstas av och Gunilla Christoffersson (KD), Marie Fridén (M), Stefan 
Medin (M), Leif Häggblom (SD) och Käthy Johansson (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 6 röster mot 5 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut. 

Reservationer 
Gunilla Christoffersson (KD) och Marie Fridén (M) och Stefan Medin (M) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsgång 4 

Sverigedemokraternas tilläggsförslag 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om 
Sverigedemokraternas tilläggsförslag ska bifallas eller avslås och finner att 
nämnden avslår förslaget. 

Reservationer 
Leif Häggblom (SD) och Käthy Johansson (SD) reserverar sig emot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
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§ 9 Dnr FN 2022-001401.2.3.0 

Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i 
resursfördelningsmodell 2023 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att fastställa grundbelopp samt nivå för 
strukturbelopp i resursfördelningsmodell för 2023. 

Grundbeloppet för 2023 sätts till en nivå på 6,15 barn per årsarbetare, att 
jämföras med 2022 års nivå som legat på 6,13 barn per årsarbetare. 

Strukturbelopp för socioekonomi fördelas år 2023 med totalt 15 400 tkr, eller 
2,8 %. För 2022 fördelades 15 500 tkr för socioekonomi. 

Strukturbelopp för mindre enheter sätts till totalt 2 000 tkr för år 2023. För 
2022 fördelades 1 800 tkr för mindre enheter. 

Strukturbelopp för yngre barn fördelas år 2023 med totalt 2 600 tkr. För 2022 
fördelades 2 500 tkr för yngre barn. 

Reservationer 

Marie Fridén (M) och Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Huvuddelen av det belopp som fördelas per barn i resursfördelningsmodellen 
ska vara grundbelopp. Grundbeloppet ska ligga på en nivå som är så pass högt 
att en förskola som inte har rätt till strukturbelopp kan bedriva 
förskoleverksamhet. Strukturbeloppet ska vara en mindre andel av det totala 
belopp som fördelas per barn och syftar till att minska skillnader mellan barns 
förutsättningar. Då Förskolenämnden har begränsade resurser innebär ett högre 
strukturbelopp att grundbeloppet sänks. Strukturbelopp fördelas till mindre 
enheter, yngre barn och socioekonomi.  

Förskolenämnden fastställer grundbelopp och nivå för strukturbelopp i 
nämndbudget varje år. 

Grundbeloppet för 2023 sätts till en nivå på 6,15 barn per årsarbetare. 

Strukturbelopp för socioekonomi fördelas år 2023 med 15 400 tkr, eller 2,8 %. 

Strukturbelopp för mindre enheter sätts år 2023 till 100 tkr/år för enheter upp 
till och med 25 barn, 75 tkr/år för enheter upp till och med 35 barn och 50 
tkr/år för enheter upp till och med 45 barn. Totalt 2 000 tkr. 

Strukturbelopp för yngre barn fördelas år 2023 med 2 600 tkr. 
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Totalt avsätts 20 000 tkr i strukturbelopp för år 2023, vilket motsvarar ca 3,6 % 
av det totala beloppet i resursfördelningsmodellen för ersättning till kommunala 
och fristående förskolor. Utöver detta får de fristående förskolorna del av 
nämndens centrala budgetposter för förskoleverksamhet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Fridén (M) och Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
lämnar in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar att Förskolenämnden 
lägger till barnets vistelsetid i strukturbeloppet (bilaga 4 till protokollet). 

Förskolenämnden lägger till barnets vistelsetid i strukturbeloppet 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut, att fastställa grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i 
resursfördelningsmodell 2023 och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 
Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär bifall till alternativt förslag till beslut 

Omröstningsresultat 
JA röstas av Andreas Ekström (S), Anne Rapinoja (V), Bratica Lazovic (S), 
Fredrik Nilströmmer (L), Pernilla Tejemark (C) och Staffan Falk (MP). 

NEJ röstas av och Gunilla Christoffersson (KD), Marie Fridén (M), Stefan 
Medin (M), Leif Häggblom (SD) och Käthy Johansson (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 6 röster mot 5 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut. 

Reservationer 

Marie Fridén (M) och Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 
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§ 10 Dnr FN 2022-001121.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2023, Svenska kyrkan 
i Borås, Kyrkbacken 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar om nedanstående ersättning för barn i fristående 
förskola 2023, Svenska kyrkan i Borås, Kyrkbacken. 

Grundbelopp inklusive administration och momskompensation är 12 051 
kronor per barn och månad, vilket motsvarar 144 606 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp för 2023 är: 

1. Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till och med 25 barn, vilket 
motsvarar 100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till och med 
35 barn, vilket motsvarar 75 000 kr per år och 4 167 kr per månad upp 
till och med 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr år. 

2. Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år. 

Jäv 

Andreas Ekström (S) anmäler jäv och deltar därför ej i beslutet. 

För Andreas Ekström (S) sätts ingen ersättare in. 

Marie Fridén (M) anmäler jäv och deltar därför ej i beslutet. 

Tjänstgörande ersättare för Marie Friden (M) blir Jessica Sjösten (M) 

Sammanfattning av ärendet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

1. Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2023 

2. Besvärshänvisning 
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§ 11 Dnr FN 2022-001131.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2023, Svenska kyrkan 
i Borås, Änglabacken 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar om nedanstående ersättning för barn i fristående 
förskola 2023, Svenska kyrkan i Borås, Änglabacken. 

Grundbelopp inklusive administration och momskompensation är 12 051 
kronor per barn och månad, vilket motsvarar 144 606 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp för 2023 är: 

1. Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till och med 25 barn, vilket 
motsvarar 100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till och med 
35 barn, vilket motsvarar 75 000 kr per år och 4 167 kr per månad upp 
till och med 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr år. 

2. Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år. 

Jäv 

Andreas Ekström (S) anmäler jäv och deltar därför ej i beslutet. 

För Andreas Ekström (S) sätts ingen ersättare in. 

Marie Fridén (M) anmäler jäv och deltar därför ej i beslutet. 

Tjänstgörande ersättare för Marie Friden (M) blir Jessica Sjösten (M) 

Sammanfattning av ärendet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

1. Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2023 

2. Besvärshänvisning 
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§ 12 Dnr FN 2022-001141.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2023, Svenska kyrkan 
i Borås, Ansgarsbacken 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar om nedanstående ersättning för barn i fristående 
förskola 2023, Svenska kyrkan i Borås, Angarsbacken. 

Grundbelopp inklusive administration och momskompensation är 12 051 
kronor per barn och månad, vilket motsvarar 144 606 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp för 2023 är: 

1. Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till och med 25 barn, vilket 
motsvarar 100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till och med 
35 barn, vilket motsvarar 75 000 kr per år och 4 167 kr per månad upp 
till och med 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr år. 

2. Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år. 

Jäv 

Andreas Ekström (S) anmäler jäv och deltar därför ej i beslutet. 

För Andreas Ekström (S) sätts ingen ersättare in. 

Marie Fridén (M) anmäler jäv och deltar därför ej i beslutet. 

Tjänstgörande ersättare för Marie Friden (M) blir Jessica Sjösten (M) 

Sammanfattning av ärendet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

1. Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2023 

2. Besvärshänvisning 
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§ 13 Dnr FN 2022-001151.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2023, Förskolan 
Paletten 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar om nedanstående ersättning för barn i fristående 
förskola 2023, Förskolan Paletten. 

Grundbelopp inklusive administration och momskompensation är 12 051 
kronor per barn och månad, vilket motsvarar 144 606 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp för 2023 är: 

1. Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till och med 25 barn, vilket 
motsvarar 100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till och med 
35 barn, vilket motsvarar 75 000 kr per år och 4 167 kr per månad upp 
till och med 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr år. 

2. Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år. 

Sammanfattning av ärendet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

1. Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2023 

2. Besvärshänvisning 
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§ 14 Dnr FN 2022-001161.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2023, 
Montessoriförskolan Pyramiden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar om nedanstående ersättning för barn i fristående 
förskola 2023, Montessoriförskolan Pyramiden. 

Grundbelopp inklusive administration och momskompensation är 12 051 
kronor per barn och månad, vilket motsvarar 144 606 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp för 2023 är: 

1. Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till och med 25 barn, vilket 
motsvarar 100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till och med 
35 barn, vilket motsvarar 75 000 kr per år och 4 167 kr per månad upp 
till och med 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr år. 

2. Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år. 

Sammanfattning av ärendet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

1. Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2023 

2. Besvärshänvisning 
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§ 15 Dnr FN 2022-001171.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2023, Borås Kristna 
förskola Guldbaggen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar om nedanstående ersättning för barn i fristående 
förskola 2023, Borås kristna förskola Guldbaggen. 

Grundbelopp inklusive administration och momskompensation är 12 051 
kronor per barn och månad, vilket motsvarar 144 606 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp för 2023 är: 

1. Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till och med 25 barn, vilket 
motsvarar 100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till och med 
35 barn, vilket motsvarar 75 000 kr per år och 4 167 kr per månad upp 
till och med 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr år. 

2. Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år. 

3. Socioekonomi 13 125 kronor per månad, vilket motsvarar 157 500 
kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

1. Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2023 

2. Besvärshänvisning 
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§ 16 Dnr FN 2022-001181.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2023, Freinetförskolan 
Ejdern 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar om nedanstående ersättning för barn i fristående 
förskola 2023, Freinetförskolan Ejdern. 

Grundbelopp inklusive administration och momskompensation är 12 051 
kronor per barn och månad, vilket motsvarar 144 606 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp för 2023 är: 

1. Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till och med 25 barn, vilket 
motsvarar 100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till och med 
35 barn, vilket motsvarar 75 000 kr per år och 4 167 kr per månad upp 
till och med 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr år. 

2. Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år. 

Sammanfattning av ärendet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

1. Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2023 

2. Besvärshänvisning 
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§ 17 Dnr FN 2022-001191.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2023, 
Montessoriförskolan Globen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar om nedanstående ersättning för barn i fristående 
förskola 2023, Montessoriförskolan Globen. 

Grundbelopp inklusive administration och momskompensation är 12 051 
kronor per barn och månad, vilket motsvarar 144 606 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp för 2023 är: 

1. Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till och med 25 barn, vilket 
motsvarar 100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till och med 
35 barn, vilket motsvarar 75 000 kr per år och 4 167 kr per månad upp 
till och med 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr år. 

2. Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år. 

Sammanfattning av ärendet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

1. Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2023 

2. Besvärshänvisning 
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§ 18 Dnr FN 2022-001201.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2023, 
Montessoriförskolan Malmen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar om nedanstående ersättning för barn i fristående 
förskola 2023, Montessoriförskolan Malmen. 

Grundbelopp inklusive administration och momskompensation är 12 051 
kronor per barn och månad, vilket motsvarar 144 606 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp för 2023 är: 

1. Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till och med 25 barn, vilket 
motsvarar 100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till och med 
35 barn, vilket motsvarar 75 000 kr per år och 4 167 kr per månad upp 
till och med 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr år. 

2. Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år. 

Sammanfattning av ärendet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

1. Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2023 

2. Besvärshänvisning 
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§ 19 Dnr FN 2022-001211.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2023, Förskolan 
IdeaLiv 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar om nedanstående ersättning för barn i fristående 
förskola 2023, Förskolan IdeaLiv. 

Grundbelopp inklusive administration och momskompensation är 12 051 
kronor per barn och månad, vilket motsvarar 144 606 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp för 2023 är: 

1. Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till och med 25 barn, vilket 
motsvarar 100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till och med 
35 barn, vilket motsvarar 75 000 kr per år och 4 167 kr per månad upp 
till och med 45 barn, vilket motsvarar 50 000 kr år. 

2. Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år. 

Sammanfattning av ärendet 

Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

1. Beräkning av grundbelopp, fristående förskola 2023 

2. Besvärshänvisning 
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§ 20 Dnr FN 2022-001221.2.3.1 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2023, 
Familjedaghemmet Aran 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Arans familjedaghem fastställs att 
gälla från och med den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Vilken ersättning som en pedagogisk omsorg får per barn styrs av ett antal 
lagar, förordningar och kommunala beslut. Förskolenämnden har av 
Kommunfullmäktige bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg. 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 
respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen. 

Beslutsunderlag 

1. Beräkning ersättning till pedagogisk omsorg 2023 

2. Besvärshänvisning 
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§ 21 Dnr FN 2022-001231.2.3.1 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2023, Ströms 
slott 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Ströms slott fastställs att gälla från 
och med den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Vilken ersättning som en pedagogisk omsorg får per barn styrs av ett antal 
lagar, förordningar och kommunala beslut. Förskolenämnden har av 
Kommunfullmäktige bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg. 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 
respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen. 

Beslutsunderlag 

1. Beräkning ersättning till pedagogisk omsorg 2023 

2. Besvärshänvisning 
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§ 22 Dnr FN 2022-001421.2.4.2 

Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2024-2028 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner Lokalbehovsplan för planperioden 2024-2028 
och översänder densamma till Lokalförsörjningsnämnden. 

Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) deltar ej 
i beslutet att godkänna upprättat förslag till beslut. 

Gunilla Christoffersson (KD) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 7 till 
protokollet). 

Leif Häggblom (SD) och Käthy Johansson (SD) lämnar en 
protokollsanteckning (se bilaga 8 till protokollet). 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalbehovsplanen skall redovisa Förskolenämndens samtliga lokalbehov 
2024-2028. Behoven kommer sedan 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. Syftet med lokalbehovsplanen är att trygga tillgängligheten 
till goda och ändamålsenliga lokaler och med en ekonomiskt hållbar plan. 

Befolkningsprognosen skiljer sig åt mellan olika områden i kommunen, och det 
gör också behovet av förskoleplatser. 

Förskolenämnden prioriterar alltid barnets bästa i sitt framtagande av 
lokalbehovsplanen. Förskolenämnden vill framföra till 
Lokalförsörjningsnämnden 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. 

Beslutsunderlag 

Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2024-2028 

Förslag till beslut under överläggningarna 

Inför dagens nämndsammanträde har Marie Friden (M) och Stefan Medin (M) 
lämnat in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar att: 

Återremittera punkt 4.7 samt punkt 5.7 med syfte att hela nämnden får en 
ordentlig genomlysning av kostnader och konsekvenser för att kunna fortsätta 
bedriva förskola i Nordtorp (se bilaga 5 till protokollet). 
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Gunilla Christoffersson (KD), Leif Häggblom (SD) och Käthy Johansson (SD) 
lämnar in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar att Förskolenämnden 
fastställer att verksamheten för Nordtorps förskola fortsättningsvis ska bedrivas 
i befintliga lokaler och inte avvecklas (bilaga 6 till protokollet). 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag till beslut och alternativt 
förslag till beslut att återremittera 4.7 och 5.7. Ordförande finner att nämnden 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 

NEJ innebär bifall till Marie Fridén (M) med fleras yrkande att återremittera 
punkt 4.7 samt punkt 5.7. 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Anne Rapinoja (V), Bratica Lazovic (S), 
Fredrik Nilströmmer (L), Pernilla Tejemark (C) och Staffan Falk (MP).  

NEJ röstas av och Gunilla Christoffersson (KD), Marie Fridén (M), Stefan 
Medin (M), Leif Häggblom (SD) och Käthy Johansson (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 6 röster mot 5 att ärendet avgörs vid dagen 
sammanträde. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag till beslut och alternativt 
förslag till beslut från SD och KD. Ordförande finner att nämnden godkänner 
upprättat förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär bifall till alternativt förslag till beslut 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Anne Rapinoja (V), Bratica Lazovic (S), 
Fredrik Nilströmmer (L), Pernilla Tejemark (C) och Staffan Falk (MP).  

NEJ röstas av och Gunilla Christoffersson (KD), Leif Häggblom (SD) och 
Käthy Johansson (SD). 
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Avstår gör: Marie Fridén (M) och Stefan Medin (M). 

Förskolenämnden beslutar med 6 röster mot 3 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut. 

Reservationer 

Gunilla Christofferson (KD), Leif Häggblom (SD) och Käthy Johansson (SD) 
reserverar sig för förmån för sitt eget förslag 
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§ 23 Dnr FN 2022-001432.6.1.2 

Uppsägning av Linneagårdens förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att lokalen för tidigare Linneagårdens förskola sägs 
upp per den 30 april 2023 och översänder beslutet till 
Lokalförsörjningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har inte längre någon verksamhet i lokalen för tidigare 
Linneagårdens förskola. Förskolenämnden har inte längre behov av lokalen och 
den sägs härmed upp per den 30 april 2023, då tre månaders uppsägningstid 
gått. 
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§ 24 Dnr FN 2022-001412.6.1.0 

Projekteringsframställan för ny förskola på 
Badstrandsvägen i Sjömarken 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker projekteringsframställan avseende nybyggnation av 
förskola på Badstrandsvägen, Räveskalla 1:36 under förutsättning att nämndens 
kommentarer omhändertas. Svaret översänds till Kommunstyrelsen och 
Lokalförsörjningsnämnden. 

Deltar ej 

Leif Häggblom (SD) och Käthy Johansson (SD) deltar inte i beslutet och 
lämnar in en protokollsanteckning (se bilaga 9 till protokollet). 

Sammanfattning av ärendet 

Projekteringsframställan avser byggnation av ny förskolan på Badstrandsvägen i 
Sjömarken. En förstudie har genomförts av Lokalförsörjningsförvaltningen 
tillsammans med representanter från Förskoleförvaltningen. Utformningen 
följer Borås Stads riktlinjer för ny- och ombyggnation av förskolor och Västra 
Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglighetsanpassning. 

Projektering kommer att pågå under våren 2023 och preliminär byggstart är 
november 2023 med preliminär inflytt januari 2025. 

Projektets budget är kalkylerad till 56 500 000 kr. 

I samband med att den nya förskolan öppnar avvecklas Sjögårdens förskola 
med 60 förskoleplatser. Denna förskola är belägen i paviljonger, som har ett 
utgående bygglov. 

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för ny förskolan på Badstrandsvägen, 
Räveskalla 1:36, Borås Stad 

2. Ritningar Badstrandsvägens förskola 

3. Beslut -202200366-LFN-§146 

4. Rättighetsanalys 
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§ 25 Dnr FN 2022-001452.6.1.0 

Anslagsframställan Äventyrets förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner anslagsframställan för Äventyrets förskola, 
Vinkelvägen, Paradis 1:4. Svaret översänds till Kommunstyrelsen och 
Lokalförsörjningsnämnden. 

Protokollsanteckning 

Gunilla Christoffersson (KD) lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 
10 till protokollet). 

Sammanfattning av ärendet 

Projekteringsframställan för Äventyrets förskola i Sparsör tillstyrktes av 
Förskolenämnden den 21 april 2022. Projektets budget var i 
projekteringsframställan kalkylerad till 43 000 000 kr. Baserat på inkomna 
anbud är nu projektets budget 62 922 000 kr och beror på en kraftigare 
prisutveckling än vad tidigare bedömts. 

I samband med att den nya förskolan öppnar planeras förskolan Trollevi 
avvecklas. Denna förskola är belägen i paviljonger. 

Bedömd produktionsstart är satt till våren 2023 med preliminär inflyttning 
våren 2024. 

Förskolenämndens kommentarer: 

Förskolenämnden ser att trots den kraftiga prisutvecklingen är det angeläget att 
Äventyrets förskola byggs enligt plan. Förskolan har efterfrågats i många år. 
Förskolenämnden är medveten om att den schablonhyra som nämnden erlägger 
för nybyggda förskolelokaler på sikt kan behöva justeras när kostnaden för att 
bygga nya förskolor kraftigt ökar. Förskolenämnden tar därför noga ställning till 
vilka förskolor som kan skjutas på i tid samt vilka som är angelägna att gå fram 
med trots prisläget. 

I samband med att den nya förskolan öppnar planeras förskolan Trollevi 
avvecklas. Schablonhyra för nybyggda förskolor år 2023 är 1 987 kr/m2. För 
förskolan Trollevis paviljong är kostnaden 4 102 kr/m2. 

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan för Äventyrets förskola, Vinkelvägen, Paradis 1:4, 
Borås Stad, Lokalförsörjningsnämndens beslut. 

2. Budgetsammanställning. 
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§ 26 Dnr FN 2023-000041.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden för 
perioden 12 december 2022 – 18 januari 2022 

Sammanfattning av ärendet 

1. 1. Ändring ägar- och ledningskretsen Montessoriförskolan Malmen 

2. Dnr 2022-00137 

3. 2. Anmälan om verksamhet med undervisning - Björnflokans förskola 

4. Dnr 2022-00144 

5. 3. Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-07  § 230 Borås Stads 
Miljöprogram 

6. 4. Utdebitering CKS Kortteam 2023 
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§ 27 Dnr FN 2023-000051.1.3.0 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av delegationsbeslut för 
perioden 12 december 2022 – 18 januari 2022 

Sammanfattning av ärendet 

1. Delegationsbeslut F5 Hyresgästanpassning lekgård – Rullans förskola 
Dnr 2021-00110 

2. Delegationsbeslut F5 Hyresgästanpassning utemiljö - Tunnlandsgårdens 
förskola 
Dnr 2021-00110 

3. Delegationsbeslut F6 Hyresgästanpassning utredning luftkvalité - 
Torgets förskola 
Dnr 2023-00003 

4. Delegationsbeslut B5-7 november – Tillsvidareanställningar 
Dnr 2023-00010 

5. Delegationsbeslut B8 november - Tidsbegränsade anställningar 
Dnr 2023-00010 

6. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 1-2 
Dnr 2023-00001 

7. Utökad tid på förskola löpnummer 191-199 
Dnr 2022-00002 

8. Utökad tid på förskola löpnummer 1-18 
Dnr 2023-00002 
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§ 28 Dnr FN 2023-000071.1.3.25 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Inga kontaktpolitikerbesök rapporterades. 
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