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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, torsdagen den 30 augusti 
2018 kl 17:00- 17.35.  

Beslutande Ledamöter 

Leif Johansson (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Linda Ikatti (S), 2:e vice ordförande 
Robert Sandberg (S) 
Eva Andersson (S) 
Lisa Tjärner (V) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Mattias Karlsson (M) 
Stefan Medin (M) 
Leif Häggblom (SD) 
Lovisa Gustafsson (M) tjänstgörande för Niklas Arvidsson (KD) 

Närvarande Ersättare 
Agron Cela (S) 
Helena Gillberg (S) 
Stefan Lindborg (V) 
Erik Johnson (MP) 
Linda Rudenwall (L) 
Solveig Landegren (C) 
Kathy Johansson (SD) 
 

Övriga Tjänstemän 
Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången)  
Marie Gerdin, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Ing-Marie Samuelsson, chef för kvalitet och utveckling (under 
ärendegenomgången) 
Helena Munthe Jiseborn, HR-chef (under ärendegenomgången) 
Gunilla Nilsson, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Karin Vapnar, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Emelie Hansson, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid Förskoleförvaltinngen, Olovsholmsgatan 32, måndagen den 3 september 

 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla tisdagen den 4 
september 2018 

 Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 93-104 
 Emelie Hansson  

 Ordförande 
  

 Leif Johansson  

 Justerare 
  

 Leif Häggblom  
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§ 93   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Leif Häggblom (SD) med Robert Sandberg (S) som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, måndagen den 3 september.     
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§ 94  

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Vid dagens nämndsammanträde utökas ärendelistan med ett initiativärende, 
”Borås Stad ska gå i bräschen för våra bönder, § 101. Upprättad 
föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.       
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§ 95   

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens nämndsammanträde.      
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§ 96 Dnr FN 2018-00100 1.2.3.1 

Budget 2019:1 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Budget 2019:1 med följande 
förtydliganden: 

 att Förskolenämnden begär kompensation för ökad beläggningsgrad 
inom förskolan. 

 att Förskolenämnden begär kompensation för hyresökningar utöver 
index-uppräkning. 

 att Förskolenämnden begär kompensation för minskat statsbidrag. 

 att Förskolenämnden begär kompensation får ökade kostnader för kost 
och lokalvård om förvaltningen får högre kostnader än sedvanlig 
uppräkning.        

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M) och Lovisa 
Gustafsson (M) deltar inte i beslutet.  

Leif Häggblom (SD) deltar inte i beslutet och lämnar in en 
protokollsanteckning i ärendet (bilaga 1 till protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden ansvarar för verksamhet inom förskola, öppen förskola, 
pedagogisk omsorg (0-6 år) samt familjecentraler inom Borås Stad. 
Förskolenämndens ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag 
beslutades av Kommunstyrelsen den 18 juni.  

Andelen barn som går i förskola har ökat. För att kunna behålla kvaliteten i 
förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till den ökade andelen barn ur 
befolkningen som går i förskola.  

Lokalfrågan är fortsatt viktig. Förskolan KreaNova, som öppnar under hösten 
2018, får helårseffekt under 2019. Dessutom öppnar två ytterligare enheter 
under början av 2019. Det finns behov av fler enheter inom ett flertal områden. 
Helårseffekterna av den nya enheten som öppnar under hösten 2018 samt nya 
enheter under 2019 leder till att hyreskostnaderna ökar mer än uppräkning 
enligt index.  
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Det finns ett stort behov av att minska barngruppernas storlek inom förskolan 
för att garantera en trygg och kvalitativ verksamhet. Statsbidraget för minskade 
barngrupper minskar något inför läsåret 18/19.  

Kost och lokalvårdsverksamheten är organisatoriskt placerad under 
Grundskolenämnden. Förskoleförvaltningen har fått uppgifter från 
Grundskoleförvaltningen kring att de avser lägga på kostnader för bland annat 
transporter, vikarier och livsmedelskontroller utöver sedvanlig uppräkning av 
kostnader inför 2019. I tidigare stadsdelorganisation samt i budgetarna 2017 
och 2018 har dessa kostnader hanterats inom Grundskoleförvaltningens ram. 

Det uppsökande arbetet behöver utvecklas än mer och förskolans verksamhet 
göras mer tillgänglig för alla vårdnadshavare oavsett bakgrund och var man bor.  

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att anställa utbildade 
barnskötare och förskollärare då det finns en brist på utbildad personal, inte 
bara i Borås utan i hela Sverige. För att säkerställa kompetensen i verksamheten 
har nämnden vidtagit flera åtgärder.                

Beslutsunderlag 

1. Budget 2019:1         
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§ 97 Dnr FN 2018-00101 1.1.4.2 

Månadsrapport juni 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport juni 2018.         

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapporten avser perioden januari-juni 2018. Förskolenämnden redovisar 
ett resultat på +2 083 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. 

Andelen förskollärare och barnskötare låg i juni på 45 respektive 24 %. Antal 
barn per årsarbetare låg i juni på 5,4 barn per årsarbetare.                

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport juni 2018              
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§ 98 Dnr FN 2018-00095 1.1.3.0 

Intern kontroll 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner riskanalys och internkontrollplan för 2019 och 
förlänger giltighetstiden för ”Regler och anvisningar för intern kontroll” till och 
med år 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Kommunens nämnder och styrelser skall varje år, i 
samband med budgeten, upprätta en riskanalys och en plan för den interna 
kontrollen.  

Förskolenämnden har under våren, tillsammans med förvaltningen, arbetat 
fram riskanalys och internkontrollplan för 2019.       

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2019 

2. Internkontrollplan 2019      

3. Regler och anvisningar för intern kontroll             
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§ 99 Dnr FN 2018-00098 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 och 
Svensgärde 1:2, Bultastensparken, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för  Sörmarken, Hulta 4:1 och 
Svensgärde 1:2, Bultastensparken, Borås Stad med tillägget att 
Förskolenämnden vidhåller från tidigare yttrande att noggrann kontroll av 
luftkvalitet genomförs då avstånd till motorväg är kort. Svaret översänds till 
Samhällsbyggnadsnämnden.     

Sammanfattning av ärendet 

Planens syfte är att skapa byggrätt för en ny förskola inom området genom att 
ersätta den nuvarande användningen naturmark med användningen förskola.  

I sitt svar under samrådsredogörelsen i början av 2018 påtalar 
Förskolenämnden att det är av största vikt att noggrann kontroll av bullernivå 
och luftkvalitet genomförs då avstånd till motorväg är kort. Även 
miljöpåverkan av närliggande industrier behövde kontrolleras.  

I planbeskrivningen redogörs för bullerutredningen som visar att bullerplank i 
kombination med byggnadens placering ger rätt förutsättningar för 
utomhusvistelse i Bultastensparken. Bullerutredningen kom fram till att 
riktlinjer för ljudnivå inomhus från trafik och andra yttre ljudkällor kan klaras 
med standardlösningar respektive goda eller mycket goda standardlösningar, 
beroende på ljudnivå utomhus, planlösning samt fönsterstorlekar. 
Dimensionering av ljudisolering hos fönster och fasad behöver utföras av 
sakkunnig personal.  

I planbeskrivningen uppges att i området bedöms luftföroreningshalten troligen 
vara låg. Normerna överskrids troligen inte på platsen och de kommer troligen 
heller inte att överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i 
detaljplanen. Förskolenämnden vidhåller dock från tidigare samrådsyttrande att 
noggrann kontroll av luftkvalitet genomförs då avstånd till motorväg är kort.             

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för Sörmarken, Hulta 4:1 och Svensgärde 1:2, 
Bultastensparken, Borås Stad            
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§ 100 Dnr FN 2018-00110 1.1.3.0 

Ändrat datum för Förskolenämndens sammanträde 
oktober 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att ändra datum för nämndsammanträdet i oktober 
2018 från torsdagen den 25 oktober till tisdagen den 30 oktober.         

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden beslutade vid sammanträde 2017-11-30 § 152 kring 
sammanträdesdagar för 2018. Nu ändras datum för nämndsammanträdet i 
oktober från torsdagen den 25 oktober till tisdagen den 30 oktober.       
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§ 101 Dnr FN 2018-00115 3.5.1.6 

Initiativärende: Borås Stad ska gå i bräschen för våra 
bönder 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att remittera initiativärendet till 
Förskoleförvaltningen för beredning till nästa nämndsammanträde den 27 
september.       

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M) och Lovisa 
Gustafsson (M) reserverar sig emot beslutet.       

Sammanfattning av ärendet 

Allianspartierna i Förskolenämnden genom Marie Fridén (M) lägger vid dagens 
nämndsammanträde fram ett initiativärende (bilaga 2 till protokollet) ”Borås 
Stad ska gå i bräschen för våra bönder”. De föreslår nämnden besluta att i sin 
egen operativa verksamhet, välja att servera svenskt nötkött några extra gånger i 
månaden, med anledning av den situation som uppkommit efter sommarens 
torka.      

Beslutsunderlag 

Initiativärende: Borås Stad ska gå i bräschen för våra bönder     

Yrkanden 

Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), 
Robert Sandberg (S), Eva Andersson (S), Lisa Tjärner (V) och Bo-Göran 
Gunnarsson (MP) yrkar att initiativärendet skickas som remiss till 
Förskoleförvaltningen för fortsatt beredning till nästkommande sammanträde 
den 27 september. 

Allianspartierna i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), 
Stefan Medin (M) och Lovisa Gustafsson (M) yrkar att nämnden beslutar i 
enlighet med upprättat förslag till beslut i initiativärendet.  

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.     

Omröstning begärs.    
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Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning.  

JA innebär bifall den rödgröna gruppens yrkande.  

NEJ innebär bifall till allianspartiernas förslag till beslut.        

Omröstningsresultat 

JA röstas av Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert Sandberg (S), Eva 
Andersson (S), Lisa Tjärner (V) och Bo Göran Gunnarsson (MP).   

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M), 
Lovisa Gustafsson (M) och Leif Häggblom (SD).  

Förskolenämnden har således med 6 röster mot 5 beslutat i enlighet med den 
rödgröna gruppens yrkande.       
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§ 102 Dnr FN 2018-00008 1.4.1.25 

Anmälningsärenden  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-06-11 – 2018-08-20 till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-06-11 –  
2018-08-20.                

Beslutsunderlag 

Lista över inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-06-11-2018-08-20.       
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§ 103 Dnr FN 2018-00007 1.2.3.25 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 30 augusti 2018.       

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 4.    

Beslutsunderlag 

Redovisade delegationsbeslut lista nr 4.       
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§ 104 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Inga kontaktpolitikerbesök redovisas.      

 

 

 



Protokollsanteckning 

Avser förskolenämnden sammanträde 2018-08-30 

Dnr FN 2018-00100 1.2.3.1  Budget 2019:1 

Vi ifrån Sverigedemokraterna kommer lägga vår egen budget för 2019. 

Vi väljer därför att inte delta i beslutet av detta ärende. 

     

Leif Häggblom 
Ledamot i förskolenämnden 

Kathy Johansson  
Ersättare i förskolenämnden  
Sverigedemokraterna, Borås



Initiativärende till Förskolenämnden  2018-08-30 

 

 
Borås Stad ska gå i bräschen för våra bönder 

 
Ingen har nog missat årets oerhört varma sommar i Sverige. Det i sin tur har fört med sig ett 
flertal problem, bland annat har det varit förödande för Sveriges bönder.  
 
På grund av torkan och avsaknad på foder kommer många lantbrukare att behöva slakta sina djur 
i förtid. Slakterierna kan däremot inte ta emot alla djur. Bönderna bli därför inte av med sina djur 
då slakterierna inte haft avsättning för allt kött i sommar. Bland annat på grund av det grillförbud 
som infördes i somras. 
 
Allianspartierna vill att Borås Stad genom de offentliga köken väljer att servera nötkött några 
extra gånger i månaden, för att stötta bönderna, den gröna näringen och för att den biologiska 
mångfalden ska få finnas kvar även framöver. Vi vill även fortsättningsvis ha tillgång till svenskt, 
gärna närproducerat nötkött.  
 
En del kommuner och landsting har redan hörsammat problematiken, och planerar fler måltider 
med nötkött i den offentliga verksamheten. Något som Borås Stad också borde ta efter. 
  
Förslag till beslut: 
  
Förskolenämnden beslutar att i sin egen operativa verksamhet, välja att servera svenskt nötkött 
några extra gånger i månaden, med anledning av rådande situation. 
 
 
 
 
 
För allianspartierna  
 
För Moderaterna   För Liberalerna  
Marie Fridén     Linda Rudenwall 
    
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna  
Solveig Landegren   Niklas Arvidsson 
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