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§ 29 

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Leif Häggblom med Anne Rapinoja som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen genomförs digitalt, 
fredagen den 26 mars.  
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§ 30 

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.  
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§ 31 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 Hagkällans och 
Torgets förskola. 

Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
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§ 32 Dnr FN 2020-00197 2.6.1.0 

Senarelagt öppnande av Hagkällans förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att avvakta med att öppna Hagkällans förskola till 
januari 2022.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

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

Leif Häggblom (SD) deltar ej i beslutet att godkänna upprättat förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskoleförvaltningen konstaterar i sin placeringsplanering inför hösten 2021 
att det inte finns något platsbehov på Hagkällans förskola under hösten. De 
närliggande förskolorna Pumpkällagården på Hagkällevägen 4 i Viskafors och 
Herrgårdsleken på Nya vägen 5 i Viskafors kommer att klara behovet av 
förskoleplatser under hösten. Under våren 2022 finns ett behov av Hagkällans 
platser och då behöver förskolan öppna.  

Yrkanden 

Inför dagens nämndsammanträde har Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och 
Gunilla Christoffersson (KD) lämnat in ett yrkande om återremiss av ärendet 
(se bilaga 1 till protokollet). 

Ordföranden Andreas Ekström (S), yrkar att beslut i ärendet ska tas idag. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer proposition på Marie Fridéns (M) med fleras yrkande om 
att återremittera ärendet och 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 
ärendet. 
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Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V). 

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 att ärendet avgörs på dagens 
sammanträde. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

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

Leif Häggblom (SD) deltar ej i beslutet att godkänna upprättat förslag till beslut. 
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§ 33 Dnr FN 2020-00085 3.5.10.2 

Möjlighet för öppna förskolan att bedriva fysisk 
verksamhet utomhus 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att samtliga öppna förskolor har möjlighet att 
bedriva fysisk verksamhet utomhus under förutsättning att det går att 
genomföra på ett smittsäkert sätt.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 februari beslutade Förskolenämnden att samtliga öppna förskolors 
fysiska verksamhet skulle vara fortsatt stängd. Beslutet möjliggjorde dock för en 
digital verksamhet. 

Beslutet var en förlängning på tidigare beslut. De öppna förskolorna på 
familjecentralerna stängde sin fysiska verksamhet 22 december 2020. Övriga 
öppna förskolor har haft sin fysiska verksamhet stängd sedan 30 november 
2020. 

Med hänsyn till att våren nu är här och vädret börjar bli mildare skapar det 
bättre förutsättningar för öppna förskolan att bedriva verksamhet utomhus. 
Förskolenämnden beslutar därför att samtliga öppna förskolor har möjlighet att 
bedriva fysisk verksamhet utomhus. Detta under förutsättning att det går att 
genomföra på ett smittsäkert sätt. Verksamheterna ansvarar för att säkerställa 
att det genomförs på ett sådant sätt att smittspridningen minimeras. 
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§ 34 Dnr FN 2021-00030 1.2.3.25 

Förskolenämndens handlingsplan för Borås Stads 
Energi- och klimatstrategi 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämndens handlingsplan för Borås Stads Energi – och klimatstrategi 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stads Energi-och klimatstrategi gäller sedan december 2020. Strategin 
pekar ut nio prioriterade områden för stadens arbete med att minska utsläpp av 
växthusgaser och skydda samhället från effekterna av ett förändrat klimat. I 
strategin slås fast att alla nämnder och bolagsstyrelser ska ha egna 
handlingsplaner för hur respektive organisation ska jobba med strategin. 

Borås Stads förskolor arbetar enligt läroplanen för förskola, Lpfö 18, och det 
åligger nämnden att barn ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika 
val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekonomisk som 
social och miljömässig. Förskolan har här en viktig roll i hur barn lär sig möta 
olika utmaningar och föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv. 
Samtliga utav Borås Stads förskolor arbetar med att undervisa om hållbar 
utveckling i förskolan. 

I Förskolenämndens handlingsplan tydliggörs åtgärder kopplade till målen i 
Borås Stads Energi-och klimatstrategi där nämnden bland annat fokuserar på 
minskade utsläpp i samband med resor, fortsatt distansarbete i stor utsträckning 
för de funktioner där detta är möjligt samt att familjecentralerna bedriver viss 
verksamhet digitalt. Vidare undersöks möjligheten att installera rörelsesensorer 
där detta bedöms lämpligt för att på så vis minska energiförbrukningen. Vid 
nybyggnation av förskolor poängterar nämnden att befintlig växtlighet och träd 
alltid i den mån det är möjligt tas till vara och bevaras, något som bidrar till 
ökad lagring och upptagning av koldioxid. 

Barnen i förskolorna inkluderas i arbetet med energi och klimatstrategin genom 
bland annat skräpplockardagar där barnen får lära sig om hållbarhet. Lek-och 
övrigt material som köps in till förskolorna sker enligt upphandlingsavtal med 
miljöanpassade och giftfria produkter. 

Åtgärder i handlingsplanen följs upp och redovisas i samband med den årliga 
rapporteringen av nämndens miljömålsuppföljning. 

Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens handlingsplan för Energi-och klimatstrategi 
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§ 35 Dnr FN 2021-00035 1.4.1.2 

Rapportering av Förskolenämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna sammanställning av nämndens 
personuppgiftsbehandlingar för 2020 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen artikel 30 ställer krav på att varje personuppgifts-
ansvarig organisation ska föra ett register över personuppgiftsbehandlingar som 
utförs i den verksamhet som den personuppgiftige ansvarar för. För kommuner 
är det varje nämnd som har självständigt verksamhetsansvar som räknas som 
personuppgiftsansvarig. Nämnden får årligen en rapportering med en 
sammanställning över de personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens 
ansvar. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 2020 Förskolenämnden 
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§ 36 Dnr FN 2021-00021 1.2.3.25 

Svar på remiss - Avfallsplan för Borås och för 
Boråsregionen 2021-2030 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka Regional avfallsplan 2021-2030. 

Sammanfattning av ärendet 

Regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för perioden 2021-
2030 har arbetats fram i samverkan mellan kommunerna i Boråsregionen; 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och 
Vårgårda. Kommunstyrelsen har skickat förslaget på remiss till alla nämnder 
och bolag i Borås Stad. Tidigare gällande regional avfallsplan för Boråsregionen 
sträcker sig mellan 2012 fram till 2020. Under 2019 beslutades att en ny 
gemensam regional avfallsplan skulle tas fram. 

Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna 
verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska 
negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. 
Genom att ta fram en gemensam avfallsplan kan kommunerna dra nytta av 
varandras erfarenheter och kompetens och tillsammans ta nästa steg i den 
omställning som krävs för ett cirkulärt hållbart samhälle. 

Förskolenämnden har nu beretts tillfälle att yttra sig över förslag till Regional 
avfallsplan 2021-2030. 

Förskolenämnden tillstyrker Regional avfallsplan 2021-2030. 

Beslutsunderlag 

1. Mot en hållbar och cirkulär framtid, Gemensam avfallsplan 2021–2030 

2. Missiv, Remiss: Regional avfallsplan 2021-2030 
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§ 37 Dnr FN 2021-00042 1.1.4.2 

Månadsrapport februari 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +5 553 tkr i förhållande till 
periodens budget. Två tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 
positivt med 1 350 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +1 500 tkr. 

Nämnden gör ett överskott avseende personalkostnader med ca 3 000 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-februari varit 121 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-februari 
2021 än under motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg 
har minskat med 6 platser jämfört med motsvarande period förra året. 
Kostnaderna för köpta platser är 150 tkr högre under januari-februari 2021 än 
för motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 
har Förskolenämnden betalningsansvar för 153 färre barn under januari-
februari 2021 än under motsvarande period 2019. 

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

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport februari 2021 Förskolenämnden 

2. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Förskolenämnden februari 2021 
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§ 38 Dnr FN 2020-00163 3.5.2.0 

Beslut för ansökan om tillstånd för att bedriva 
fristående förskola - Ljusberga utbildning AB 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att avslå Ljusberga Utbildning AB:s ansökan om 
godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskola utifrån 2 kap 5 § 
skollagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusberga Utbildning AB har inkommit med ansökan om att starta en 
fristående förskola med plats för 60 barn. Ansökan avslås utifrån ägar- och 
ledningsprövningen 2 kap 5 § skollagen, den presenterade budgeten samt 
beskrivningen om arbetet utifrån läroplanen för förskolan. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskola 

2. Komplettering av ansökan 
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§ 39 Dnr FN 2021-00019 1.2.3.3 

Svar på revisionsrapport - Granskning av integration 
och etablering i Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Att tillstyrka de rekommendationer som framkommit i revisionsrapporten 
”Integration och etablering i Borås Stad” samt översända svaret till 
Revisionskontoret.  

Sammanfattning av ärendet 

En granskning av kommunens arbete med integration och etablering har 
genomförts. Granskningen har undersökt om Borås Stad bedriver 
integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt utifrån Program för ett integrerat 
samhälle med avseende på styrning och samordning av stadens samlade 
integrationsarbete. Granskningen kommer fram till följande rekommendationer: 

Kommunstyrelsen bör, enligt granskningen, vid en revidering eller uppdatering 
av Program för ett integrerat samhälle se över den problematik som finns vad 
gäller att det av fullmäktige antagna programmet har en så svag styrande effekt. 
Kommunstyrelsen bör i detta avseende: 

tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd för 
integrationsarbetet innebär. 

Förskolenämnden anser att även förväntningar på övriga nämnder i detta 
avseende bör förtydligas. 

utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle. 

Förskolenämnden anser att uppföljningen av programmet bör ta en 
utgångspunkt i den uppföljning som redan sker i det systematiska 
kvalitetsarbetet för att undvika dubbelarbete. 

utveckla spridningen av uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle. 

utveckla den stadsövergripande analysen av integrationsarbetet i syfte att 
tydliggöra resultat och effekter av integrationsarbetet. 

Förskolenämnden ställer sig bakom de sistnämnda rekommendationerna. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport - Granskning av integration och etablering i Borås 
Stad 
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§ 40 Dnr FN 2021-00033 1.1.3.25 

Svar på remiss av promemoria - Ökad kvalitet i 
lärarutbildningen och fler lärare i skolan 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka remissens förslag i sin helhet med 
kompletterande synpunkter utifrån nedanstående förslag. 

Svaret översänds till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har valt att lämna synpunkter på de delar i remissen vilka 
kopplar till förskolans verksamhetsområde. 

 Kraven på lärar- och förskollärarutbildningen skärps genom en ny förordning om 
utbildning till lärare och förskollärare 

Utbildningen till förskollärare föreslås ligga på grundnivå medan utbildning till 
grundlärare i skolan föreslås ligga på avancerad nivå. Förskolenämnden ser att 
det kommer att innebära olika långa utbildningar, 210 högskolepoäng (hp) för 
examen som förskollärare och 240 hp för examen som grundlärare för 
förskoleklass och övriga årskurser. Förskolenämnden anser att förslaget innebär 
att förskolläraryrkets status riskerar att bli lägre än för övriga lärarkategorier och 
att det istället bör finnas en likvärdighet i utbildningens längd. 

Förskolenämnden menar vidare att förordningen behöver beskriva fler vägar in 
i förskolläraryrket. Även förskolläraryrket är ett bristyrke där det handlar om att 
skapa och bredda vägar in i yrket. I förslaget till förordning framgår detta mer 
tydligt för grundlärare än för förskollärare. Förskolenämnden föreslår därför en 
större tydlighet kring utbildningsvägarna in i förskolläraryrket. 

 Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan förtydligas 

Förskolenämnden menar att den nya förordningen tydliggör utbildningens olika 
delar och att det finns en bredd i det föreslagna innehållet. Utbildningen 
möjliggör en kompetens som omfattar dels ämneskunskaper för uppdraget men 
också kunskaper för att kunna utveckla arbetet i förskolan på vetenskaplig 
grund. Det finns förutsättningar att kunna koppla ihop teori och praktik i 
utbildningen. 

 Utformningen av den verksamhetsförlagda utbildningen förtydligas 

Förskolenämnden anser att kravet på lärosäten att bedriva handledarutbildning 
är bra för att säkerställa att studenter möter skickliga handledare på sin 
verksamhetsförlagda praktik. Förslaget att lärosätena ska ha lärare som följer 
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studenternas utveckling är bra och Förskolenämnden betonar att det är viktigt 
med ett samspel mellan handledare i den verksamhetsförlagda delen och lärare 
på den lärosätesförlagda delen för att studenten ska få ett bra stöd och ges en 
bra bedömning. 

Förskolenämnden bedömer att övningsförskolor där studenter genomför sin 
verksamhetsförlagda utbildning är ett bra upplägg. Det säkerställer en likvärdig 
kvalitet på utbildningen för studenter och ger kommunen en möjlighet att 
planera för rätt antal utbildningsplatser och rätt antal utbildade handledare. Det 
är också viktigt att studenterna får möjlighet att pröva praktiknära forskning. 
Däremot vill Förskolenämnden understryka vikten av dialog med kommunen 
när det gäller vilken koncentration av studenter som är lämplig vid respektive 
övningsförskola. Det är viktigt att ha ett barnperspektiv i frågan om en stor 
andel studenter som kommer och går i en övningsförskola. Förskolenämnden 
pekar på att det blir svårt med anknytningen till vuxna för barnen. Förskolan är 
främst en plats för barnens lärande och tryggheten för barnen måste komma i 
första rummet. 

Förskolenämnden tycker att det är viktigt att det i förordningen framgår att det 
är huvudmannens ansvar att välja ut de förskolor som ska vara övnings-
förskolor. Argumentet är för det första att det är viktigt med en spridning av 
övningsförskolor och därmed studenter i en kommun. Att vara en övnings-
förskola är förutom en utbildningsplats för studenten även en möjlighet till 
kvalitetshöjning för förskolan genom kontakten med högskolan. Det andra 
argumentet är att huvudmannen har bäst kännedom om sina förskolors kvalitet. 
Kvaliteten utifrån förordningsförslagets definition av en övningsförskola kan 
variera beroende på olika omständigheter och därmed bör det kunna skifta från 
tid till annan vilka förskolor som utses som övningsförskolor. 

Förslaget till förordning beskriver att en student även bör fullgöra den 
verksamhetsförlagda utbildningen inom verksamheter med olika förutsättningar 
i den utsträckning det är möjligt. Förskolenämnden anser att det är otydligt i 
skrivningarna om att göra verksamhetsförlagd utbildning på övningsförskolor i 
så stor utsträckning som möjligt samt inom verksamheter med olika 
förutsättningar i den utsträckning det är möjligt. Uppdelningen av 
verksamhetsförlagd utbildning på övningsförskolor respektive i verksamheter 
med olika förutsättningar bör därför specificeras. 

 Krav på samverkansstruktur och mål när det gäller läraranställningar införs  

Förskolenämnden instämmer i förslaget att yrkesskickliga förskollärare från 
förskolan ska inkluderas i förskollärarutbildningen på lärosätet. Förskollärare 
som arbetar i förskolan har viktiga kunskaper som är till nytta i utbildningen på 
lärosätet. 
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 Den lärarledda tiden ska öka och följas upp 

Förskolenämnden anser att en utökning av lärarledd undervisning för studenter 
är bra. Forskning visar att mötet mellan lärare och elev är betydelsefullt för 
kunskapsutvecklingen. 

Beslutsunderlag 

1. Promemoria ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan” 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-25 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr FN 2021-00055 1.2.3.25 

Detaljplan för Östermalm Solhem 1 och 4 med flera, 
Borås stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Detaljplan för Östermalm Solhem 1 och 4 med 
flera, Borås Stad med synpunkter. 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerbostadshus i två olika kvarter 
inom stadsdelen Östermalm. Syftet med planen är att möjliggöra totalt cirka 
150 bostäder. Vidare är syftet med planen att så långt som möjligt bevara 
höjdpartiet och skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4. 

Planen har en ambition att bevara områdets rekreationsvärde och kopplingen 
genom de olika grön- och promenadstråken mellan berget och gatan. Nya 
gårdsytor placeras mellan husen för att skapa närhet till lek och trivsel för de 
boende i området. Det är också viktigt att området får en omsorg kring detaljer 
och håller en hög arkitektonisk kvalitet. 

Kompensationsåtgärder kan komma att genomföras för ianspråktagande av 
mark inom naturområde med höga natur- och rekreationsvärden. 
Biotopskyddsdispens för trädallé har ansökts och trädallen kommer att 
återplanteras inom planområdet 

Förskolenämndens synpunkter på planförslaget 

Utökningen av bostäder kommer att innebära ett utökat behov av 
förskoleplatser i området. I samband med att området utvecklas och förtätas 
med ett stort antal bostäder vill Förskolenämnden därför påtala vikten av att i 
detaljplanen även planera för utbyggnad av ny förskola och möjliggöra för 
etablering av förskoleplatser.. 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning -  Östermalm Solhem 1 och 4 med flera, Borås stad 

2. Plankarta -  Östermalm Solhem 1 och 4 med flera, Borås stad 
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§ 42 Dnr FN 2021-00049 1.4.2.25 

Ersättning vid deltagande på Seminarium med Hans 
Abrahamsson - Vår tids stora samhällsomdaning 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltagit på 
seminarium med Hans Abrahamsson gällande vår tids stora samhällsomdaning 
har rätt till ersättning i enlighet med gällande bestämmelser. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare som deltagit på seminarium med 
Hans Abrahamsson gällande vår tids stora samhällsomdaning har rätt till 
ersättning i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om 
ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022. Seminariet handlar om 
konsten att göra synvändor och värna den sociala hållbarheten och demokratin. 
Seminariet hölls den 24 februari och 9 mars. 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till seminarier med Hans Abrahamsson kring "Vår tids stora 
samhällsomdaning". 

2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-
2022 
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§ 43 Dnr FN 2021-00001 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21 Revidering av arkivregler 
Dnr 2021-00031 

2. Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08  § 58 Sammanvägd bedömning 
Office365 
Dnr 2021-00036 

3. Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08  § 45 Instruktion för 
stadsdirektören 
Dnr 2021-00037 

4. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden §33 Förtydligande storlek 
utevistelseytor 
Dnr 2021-00043 

5. Kommunstyrelsens beslut 2021-02-22 § 84 Nämndbudget och 
reviderad investeringsbudget 2021 
Dnr 2020-00118 

6. Kommunstyrelsens beslut § 75 Överenskommelse samverkan för barns 
och ungas hälsa 
Dnr 2021-00046 

7. Beslut om ansökan - Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 
för 2021 
Dnr 2021-00052 

8. Beslut om ansökan - Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds för 2021 
Dnr 2021-00053 

9. Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25  § 41 Förhyrning av lokal på 
Druveforsvägen 9 
Dnr 2020-00202 

10. Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25  § 50 Tilläggsbudget 2021 
Dnr 2020-00118 

11. Kommunfullmäktiges beslut § 38 Attestregler Borås Stad 
Dnr 2021-00054 
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12. Kommunfullmäktiges beslut § 40 Informationssäkerhetspolicy Borås 
Stad 
Dnr 2020-00169 

13. Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25  § 27 Kommunala uppdrag (val 
i KF enligt valberedningens förslag) Februari 

14. Inkomna synpunkter februari 2021 
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§ 44 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 om avgiftsreduktion eller befrielse från avgift 
Dnr 2021-00034 

4. Delegationsbeslut D18 - Beslut att avsluta tillsynen 
Dnr 2020-00111 

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

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

7. Framställan passagesystem 
Dnr 2021-00017 
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