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§ 129 

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Leif Johansson med Solveig Landegren som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen genomförs digitalt, 
måndagen den 21 december.  
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§ 130  

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.  
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§ 131 Dnr FN 2020-00169 2.1.1.0 

Informationssäkerhetspolicy Borås stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka Borås Stads 
informationssäkerhetspolicy.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsledningskansliet har tagit fram ett förslag på informationssäkerhetspolicy. 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Informationssäkerhetspolicyn är det första steget av flera för att få Borås Stads 
alla nämnder och helägda bolag att jobba med informationssäkerhet på ett 
gemensamt, strukturerat och enhetligt sätt.  

Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information 
vid varje given tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är 
muntlig, pappersbunden eller digital. Skyddet ska utgå ifrån genomförd 
informationssäkerhetsklassificering och därmed vara tillgänglig för de som 
behöver den och har behörighet att ta del av den. Informationen ska också vara 
komplett och korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet. 

Informationssäkerhetsarbetet måste ständigt anpassas efter aktuella hotbilder, 
både vad avser yttre såväl som inre hot. Det kan handla om kunskapsbrister hos 
medarbetare eller intrång både i fysiska miljöer som i kommunens IT-miljö. 
Syftet med Informationssäkerhetspolicyn är att tydliggöra vilket förhållningssätt 
som gäller för att säkerställa informationssäkerhet inom Borås Stads alla 
förvaltningar, nämnder och majoritetsägda bolag. 

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 
rör barn. Då Förskolenämnden inte är beslutande instans har inte en 
barnrättschecklista upprättats som underlag för bedömning av hur beslutet 
förhåller sig till barnets eller barnens bästa.  

Beslutsunderlag 

Borås Stads informationssäkerhetspolicy  
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§ 132 Dnr FN 2020-00171 1.2.3.1 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 
förskola och utökning av befintligt tillstånd 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta om en avgift 
på 25 000 kr för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola 
och 15 000 kr för hantering av utökning av befintligt tillstånd.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån en ändring i skollagen (2018:1158) så har kraven för enskild att bli 
godkänd som huvudman skärpts. Lagen började tillämpas från 2019-01-01. 
Lagen innebär att kraven skärps på kunskaper om till exempel skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi hos fristående huvudmän inom förskola. 
Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning, verkställande 
direktör och styrelseledamöter och suppleanter. Lagen innebär också en 
lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömningen innefattar viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. Dessa skärpta lagkrav ställer därför 
större krav på myndighetsutövningen. För Förskoleförvaltningen innebär det 
ett mer omfattande arbete i godkännandeprövningen av nya fristående 
förskolor. 

Förskoleförvaltningen får idag inte särskilt många ansökningar, men behöver 
avsätta en hel del tid för att säkerställa att de godkännandeprövningar som görs 
blir rätt både utifrån gällande lagstiftning, den sökandes perspektiv och utifrån 
barnets bästa. Av erfarenhet ser vi till exempel att den sökande behöver en hel 
del stöd från Förskoleförvaltningen för att kunna förtydliga och komplettera sin 
ansökan. 

Ändringen i skollagen ger kommunen rätt att även ta ut en avgift för 
handläggning av ärende om godkännande av enskild som huvudman. Flera 
kommuner tar idag ut en avgift för handläggning av ansökningar om att starta 
fristående förskola. Här följer några exempel: Malmö tar 25 000 kr för ansökan 
om tillstånd. Halmstad tar 25 000 kr för ansökan om tillstånd vid nyetablering 
eller ändrat huvudmannaskap och 15 000 kr vid väsentliga förändringar i 
befintliga tillstånd. Skellefteå tar 26 000 kr respektive 13 000 kr för samma 
hantering. Göteborgs avgifter ligger på 25 000 kr respektive 18 000 kr. Kävlinge 
tar 35 000 kr för nyetablering och 25 000 för utökning av befintligt tillstånd.  

Utifrån ovanstående önskar Förskoleförvaltningen ta ut en avgift för att hantera 
kommande ansökningar om etablering av fristående förskolor. Avgiften gäller 
inte ansökningar gällande pedagogisk omsorg.  
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§ 133 Dnr FN 2020-00177 1.1.4.2 

Månadsrapport november 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +22 384 tkr i förhållande till 
periodens budget. Elva tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 
positivt med 7 058 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +13 000 tkr. I 
prognosen ingår nämndens buffert med 7 700 tkr som inte bedöms nyttjas 
under året. Ett underskott på drygt -5 000 tkr finns ackumulerat från 2019. 

Nämnden gör ett stort överskott avseende personalkostnader. Resultatet har 
påverkats av att förvaltningen inte använt sig av timavlönad personal, både på 
grund av att antalet barn var betydligt lägre på förskolorna men också för att 
minska smittspridning. Kostnaden för timavlönad personal var runt 12 mnkr 
lägre under perioden april-november 2020 än under motsvarande period 2019. 
En ökad andel personal har också varit frånvarande från arbetet i sjukdom eller 
för vård av barn. Dessa orsaker i kombination med effekter av den omfattande 
åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av Förskolenämnden under 
hösten 2019 har gett nämnden ett ekonomiskt överskott. 

Förskolenämndens ram inför 2020 räknades upp med knappt 0,5 % avseende 
volym, baserat på befolkningsprognos framtagen i april 2019. Antalet inskrivna 
barn i våra egna förskolor har under perioden januari-november varit 119 färre 
än under motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är fem barn färre under januari-november 
2020 än under motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg 
har ökat med tio platser jämfört med motsvarande period förra året. 
Kostnaderna för köpta platser är drygt 1 800 tkr högre under januari-november 
2020 än för motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 
har Förskolenämnden betalningsansvar för 118 färre barn under januari-
november 2020 än under motsvarande period 2019. 

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

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport november 2020 Förskolenämnden 
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2. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Förskolenämnden november 2020  
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§ 134 Dnr FN 2020-00141 1.2.3.1 

Svar på remiss: Uppföljning Program för nationella 
minoriteter 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har ombetts besvara ett antal frågor som ett led i 
Arbetslivsförvaltningens uppföljning av Program för Nationella minoriteter 
som antagits av KF i september 2019. De tre områden som följs upp 2020 är 
mål och riktlinjer, rätten till information och rätten till delaktighet och 
inflytande. Förskolenämnden redovisar hur arbetet med nationella minoriteter 
sker i förskolans vardagspraktik utifrån Läroplan för förskolan. När det gäller 
rätten till information om minoriteters rättigheter ges den i e-tjänsten vid 
ansökan till förskolan samt på familjecentralerna. Rätten till delaktighet och 
inflytande regleras i förskolans läroplan. Utifrån dessa riktlinjer ges nationella 
minoriteter möjlighet till samråd med pedagoger i frågor som rör deras barns 
vistelse på förskolan. Alla vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal där det 
finns möjlighet till delaktighet och inflytande i praktiken. 
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§ 135 Dnr FN 2019-00178 1.2.3.1 

Delegationsordning för Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna förslag till revidering av 
delegationsordning för Förskolenämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Gällande delegationsordning för Förskolenämnden gäller till och med 
december 2022. Delegationsordningen ska årligen ses över för att vara aktuell. I 
årets översyn har förslag på förändringar lyfts främst inom områdena tillsyn och 
lokaler, detta efter frågor som uppmärksammats under året. Ett förslag på 
revidering av delegationsordningen har därför tagits fram. Föreslagna 
förändringar beskrivs i förslaget. 

Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger 
någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med 
delegation är att nå en administrativt enklare och snabbare handläggning. 
Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen och gäller på 
samma sätt som om nämnden själv fattat dem.  

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning för Förskolenämnden, förslag till revidering 
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§ 136 Dnr FN 2020-00118 1.2.3.1 

Budget 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att fastställa Budget 2021:2.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och 
kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och 
andra skolförfattningar. Förskolenämnden ansvarar även för samordningen av 
familjecentraler. 

Ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av 
Kommunfullmäktige den 26 november 2020. Kommunfullmäktige beslutade att 
Förskolenämnden får ett anpassningskrav med 1 %, vilket motsvarar -7,9 mnkr. 
Nämnden tillförs 6 mnkr för arbetet med att minska barngruppernas storlek. 
Förskolenämndens kommunbidrag för 2021 blir 804 350 tkr.  

För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard 
avsattes i budget 2020 5,0 mnkr årligen under tre år som en investeringsbudget 
hos Lokalförsörjningsnämnden. Förskoleförvaltningen arbetar i nära samverkan 
med Lokalförsörjningsförvaltningen kring satsningen. I budget 2020 erhöll 
Förskolenämnden 2,0 mnkr för att stärka stödjande insatser och 0,5 mnkr för 
att förstärka arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Nämnden kommer även 
under 2021 att rikta 2,5 mnkr som särskilt stöd till individuella barn utöver 
tilltänkta budgeterade medel för ändamålet. 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2021:2 

2. Protokoll MBL § 11 

3. Protokoll MBL § 19  

Yrkanden 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lämnar 
in ett tilläggsyrkande innehållandes 6 punkter i ärendet (bilaga 1 till protokollet). 

Leif Häggblom (SD) lämnar in ett tilläggsyrkande innehållandes 7 punkter i 
ärendet (bilaga 2 till protokollet). 

Anne Rapinoja (V) lämnar in ett tilläggsyrkande innehållandes 5 punkter i 
ärendet (bilaga 3 till protokollet).  
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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 punkt 1 

Huvudregeln ska vara att Borås Stad enligt gällande lagstiftning erbjuder 
förskola från ett års ålder. Barn som inte fyllt ett år kan ändå ha rätt till 
förskola enligt de möjligheter som finns i lagen. 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag 1 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att 
nämnden avstyrker förslaget. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär att tilläggsyrkande 1 avstyrks.  

NEJ innebär att Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsförslag 1 
tillstyrks. 

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 tilläggsförslaget avstyrks. 

Reservationer 

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

Beslutsgång 3 

Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsförslag punkt 2 

Vid varje förskoleavdelning ska det finnas legitimerade förskollärare. 
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Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag 2 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att 
nämnden avstyrker förslaget. 

Reservationer 

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

Beslutsgång 4 

Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsförslag punkt 3 

Språkkrav ska ställas på anställda inom Förskolenämndens verksamhet. 
Nivå B2 ska gälla för arbetsuppgifter som kräver kompetens 
motsvarande barnskötare. 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag 3 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att 
nämnden avstyrker förslaget. 

Reservationer 

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

Beslutsgång 5 

Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsförslag punkt 4 

Se över möjligheten med för- och eftermiddagsgrupper för 15-
timmarsbarnen. 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag 4 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att 
nämnden avstyrker förslaget. 

Reservationer 

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

Beslutsgång 6 

Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsförslag punkt 5 

Förskolenämnden ska arbeta för att Borås förskolor ska nå målet om 
100% behörig personal, förskollärare, barnskötare eller annan adekvat 
utbildning. 
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Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag 5 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att 
nämnden avstyrker förslaget. 

Reservationer 

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

Beslutsgång 7 

Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsförslag punkt 6 

Förskolor i varierande storlek ska byggas. 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag 6 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att 
nämnden avstyrker förslaget. 

Reservationer 

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

Beslutsgång 8 

Sverigedemokraternas tilläggsförslag punkt 1 

Nämnden ska planera för etablering av en familjecentral i respektive 
serviceort i Borås Stad 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om 
Sverigedemokraternas tilläggsförslag 1 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner 
att nämnden avstyrker förslaget. 

Reservationer 

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

Beslutsgång 9 

Sverigedemokraternas tilläggsförslag punkt 2 

Förskolenämnden ska i samverkan med IFO-nämnden verka för en start 
av en familjecentral på en serviceort i Borås  

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om 
Sverigedemokraternas tilläggsförslag 2 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner 
att nämnden avstyrker förslaget. 
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Reservationer 

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

Beslutsgång 10 

Sverigedemokraternas tilläggsförslag punkt 3 

Förskolenämnden uppdras förtydliga den kommunala definitionen och 
tillämpningen av genuspedagogik.  

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om 
Sverigedemokraternas tilläggsförslag 3 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner 
att nämnden avstyrker förslaget. 

Reservationer 

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

Beslutsgång 11 

Sverigedemokraternas tilläggsförslag punkt 4 

Borås Stad erbjuder förskoleplats från l års ålder.  

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om 
Sverigedemokraternas tilläggsförslag 4 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner 
att nämnden avstyrker förslaget. 

Reservationer 

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

Beslutsgång 12 

Sverigedemokraternas tilläggsförslag punkt 5 

Förskolenämnden ska skapa incitament för att främja en likvärdig 
förskola i Borås. Syftet är att skapa likvärdighet kring andelen utbildad 
personal i Borås förskolor.  

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om 
Sverigedemokraternas tilläggsförslag 5 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner 
att nämnden avstyrker förslaget. 

Reservationer 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 
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Beslutsgång 13 

Sverigedemokraternas tilläggsförslag punkt 6 

Förskolenämnden ska utveckla konceptet 'ambulerande 
språkpedagoger' med syftet att stimulera språkförståelsen av svenska. 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om 
Sverigedemokraternas tilläggsförslag 6 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner 
att nämnden avstyrker förslaget. 

Reservationer 

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

Beslutsgång 14 

Sverigedemokraternas tilläggsförslag punkt 7 

Förskolenämnden ska sträva efter åldershomogena avdelningar i 
förskolan. 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om 
Sverigedemokraternas tilläggsförslag 7 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner 
att nämnden avstyrker förslaget. 

Reservationer 

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

Beslutsgång 15 

Vänsterpartiets tilläggsförslag punkt 1 

Att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur likvärdigheten ser ut 
mellan förskolor i Borås Stad och föreslå åtgärder för att öka densamma. 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om Vänsterpartiets 
tilläggsförslag 1 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att nämnden avstyrker 
förslaget. 

Reservationer 

Göran Landström (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsgång 16 

Vänsterpartiets tilläggsförslag punkt 2 

Att Förskolenämnden utökar öppettiderna på Öppna förskolan på 
Kristineberg, så att den håller öppet varje vardag. 
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Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om Vänsterpartiets 
tilläggsförslag 2 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att nämnden avstyrker 
förslaget. 

Reservationer 

Göran Landström (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsgång 17 

Vänsterpartiets tilläggsförslag punkt 3 

Att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan 
kompensera förskollärare och barnskötare för karensavdraget. 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om Vänsterpartiets 
tilläggsförslag 3 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att nämnden avstyrker 
förslaget. 

Reservationer 

Göran Landström (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsgång 18 

Vänsterpartiets tilläggsförslag punkt 4 

Att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda en modell för hur 
förskollärare som arbetar i socialt utsatta områden kan ges ett 
lönetillägg. 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om Vänsterpartiets 
tilläggsförslag 4 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att nämnden avstyrker 
förslaget. 

Reservationer 

Göran Landström (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsgång 19 

Vänsterpartiets tilläggsförslag punkt 5 

Att all personal i förskolan ges möjlighet att utbilda sig i hur ett medvetet 
och aktivt jämställdhetsarbete i förskolan kan se ut. 

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om Vänsterpartiets 
tilläggsförslag 5 ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att nämnden avstyrker 
förslaget. 
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Reservationer 

Göran Landström (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 
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§ 137 Dnr FN 2020-00181 1.2.4.1 

Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i 
resursfördelningsmodell 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att fastställa grundbelopp samt nivå för 
strukturbelopp i resursfördelningsmodell för 2021.     

Grundbeloppet för 2021 sätts till en nivå på 6,3 barn per årsarbetare. Denna 
nivå är likställd med 2020 års nivå.  

Strukturbelopp för mindre enheter sätts till totalt ca 2 000 tkr. 

Strukturbelopp för yngre barn samt socioekonomi fördelas 70/30 och fördelas 
år 2021 med ca 2 300 tkr för yngre barn samt ca 1 200 tkr för socioekonomi.  

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 skulle ett högre 
strukturbelopp innebära att grundbeloppet sänks. Strukturbelopp fördelas till 
mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. Efter att strukturbelopp för 
mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande budget för strukturbelopp för 
yngre barn och socioekonomi med 70 % till yngre barn och 30 % för 
socioekonomi. 

Förskolenämnden fastställer grundbelopp och nivå för strukturbelopp i 
nämndbudget varje år och beslutar samtidigt vilket belopp i procent av det 
totala beloppet för ersättning till kommunala och fristående huvudmän som ska 
sättas av till strukturbelopp. 

Grundbeloppet för 2021 sätts till en nivå på 6,3 barn per årsarbetare. Denna 
nivå är likställd med 2020 års nivå. 

Strukturbelopp för mindre enheter sätts till 100 tkr/år för enheter upp till 25 
barn, 75 tkr/år för enheter upp till 35 barn och 50 tkr/år för enheter upp till 45 
barn. Totalt ca 2 000 tkr. Nivåerna är likställda med föregående år, för 2020 
utgick ca 2 200 tkr i strukturbelopp för mindre enheter. 

Strukturbelopp för yngre barn samt socioekonomi fördelas 70/30 och fördelas 
år 2021 med ca 2 300 tkr för yngre barn samt ca 1 200 tkr för socioekonomi, 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-17 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

d.v.s. totalt ca 3 500 tkr. För 2020 utgick ca 2 200 tkr för yngre barn och ca 
1 000 tkr för socioekonomi. 

Totalt avsätts ca 5 500 tkr i strukturbelopp för år 2021, vilket motsvarar ca 1,1 
% 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.  
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§ 138 Dnr FN 2020-00182 1.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan 
i Borås, Kyrkbacken 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, 
Kyrkbacken. 

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp: 

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

- 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. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

1. Sk

Beslutsunderlag 

rivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i 
Borås, Kyrkbacken.   

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning  
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§ 139 Dnr FN 2020-00183 1.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan 
i Borås, Änglabacken 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, 
Änglabacken. 

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596kronor per 
barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp: 

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

- 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. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i 
Borås, Änglabacken. 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning  
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§ 140 Dnr FN 2020-00184 1.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan 
i Borås, Ansgarsbacken 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, 
Ansgarsbacken. 

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp: 

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

- 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. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i 
Borås, Ansgarsbacken.   

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-17 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr FN 2020-00185 1.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2021, Förskolan 
Paletten 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Förskolan Paletten. 

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

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

- 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. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Förskolan Paletten 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning  
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§ 142 Dnr FN 2020-00186 1.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2021, 
Montessoriförskolan Pyramiden 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Montessoriförskolan Pyramiden. 

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp: 

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

- 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. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Montessoriförskolan 
Pyramiden  

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning  
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§ 143 Dnr FN 2020-00187 1.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2021, Borås Kristna 
förskola Guldbaggen 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Borås Kristna förskola. 

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp: 

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

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

- Socioekonomi 27 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 327 kr 
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. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Borås Kristna förskola 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning  
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§ 144 Dnr FN 2020-00188 1.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2021, Freinetförskolan 
Ejdern 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Freinertförskolan Ejdern. 

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp: 

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

- 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. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

1. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Freinertförskolan 
Ejdern 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning  
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§ 145 Dnr FN 2020-00189 1.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2021, 
Montessoriförskolan Globen 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Montessoriförskolan Globen. 

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp: 

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

- 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. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Montessoriförskolan 
Globen 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning  
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§ 146 Dnr FN 2020-00190 1.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2021, 
Montessoriförskolan Malmen 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Montessoriförskolan Malmen. 

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp: 

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

- 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. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Montessoriförskolan 
Malmen  

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning  
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§ 147 Dnr FN 2020-00191 1.2.3.1 

Ersättning till fristående förskola 2021, Förskolan 
IdeaLiv 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning för barn i fristående förskola 2021, Förskolan Idealiv.  

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 596 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 127 147 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp: 

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

- 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. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2021, Förskolan Idealiv 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2021  

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning 
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§ 148 Dnr FN 2020-00192 1.2.3.1 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021, 
Familjedaghemmet Aran 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Arans familjedaghem fastställs att 
gälla från och med den 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 
omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början. 

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

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021, 
Familjedaghemmet Aran  

2. Besvärshänvisning  
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§ 149 Dnr FN 2020-00193 1.2.3.1 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021, Ströms 
slott 

Förskolenämndens beslut 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Ströms Slotts AB fastställs att gälla 
från och med den 1 januari 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 
omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början. 

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

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021, Ströms slott 

2. Besvärshänvisning  
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§ 150 Dnr FN 2020-00194 1.1.3.25 

Ersättning vid deltagande vid integrationsdagen den 3 
november 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som har deltagit på 
integrationsdagen den 3 november har rätt ersättning i enlighet med gällande 
bestämmelser.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare som har deltagit vid 
integrationsdagen den 3 november har rätt till ersättning i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2019-2022. Årets integrationsdag handlade om tillit i ett 
föränderligt samhälle - att skapa tillitsfulla relationer mellan förvaltning och 
invånare. 

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 
rör barn. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art, en barnrättschecklista 
har därför inte upprättats som underlag för bedömning av hur beslutet förhåller 
sig till barnets eller barnens bästa.  

Beslutsunderlag 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022  
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§ 151 Dnr FN 2020-00195 1.1.3.25 

Ersättning vid deltagande vid webbinarium Vit Jul - för 
barnens skull den 4 december 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltagit på 
webbinarium Vit jul – för barnens skull den 4 december har rätt till ersättning i 
enlighet med gällande bestämmelser.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare som deltagit vid webbinarium Vit 
jul – för barnens skull den 4 december har rätt till ersättning i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2019-2022. Webbinariet handlar om att alla barn har rätt till en 
vit jul, utan oro för vuxna som dricker. 

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 
rör barn. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art, en barnrättschecklista 
har därför inte upprättats som underlag för bedömning av hur beslutet förhåller 
sig till barnets eller barnens bästa. 

Beslutsunderlag 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022  
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§ 152 Dnr FN 2020-00197 2.6.1.0 

Ny förskola i Viskafors Hagkällevägen 2, Rydboholm 
1.477 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget för ny förskola i Viskafors, 
Hagkällevägen 2 och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden är i stort behov av fler förskoleplatser i Viskafors. Lokalen 
som föreslås ligger i en fastighet som ägs av Hemsö Vårdlokaler AB som 
kommer iordningställa lokalen efter Förskoleförvaltningens önskemål. Lokalen 
kommer att vara cirka 280 kvm och planerad inflyttning är beräknad till augusti 
2021. Blir lokalen färdigställd tidigare än beräknat finns det möjlighet att ta 
lokalen i bruk tidigare. 

Nytt avtal 
Lokalförsörjningsnämnden    

Fastighet Rydboholm 1:477  

Adress Hagkällevägen 2  

Hyresvärd Hemsö Vårdfastigheter AB  

Yta 280 kvm   

Hyra 476 000 kr/år 1 700/kvm  

Index 100 % KPI   

Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning 

Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-08-01   

Moms Exkl.   

Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer 

Utemiljö Ingår för 1 000 000 kr eventuellt överstigande belopp 
tillkommer 
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Hyra enligt nytt avtal Förskolenämnden 

Yta 280 kvm 

Klass Ny 

Schablonhyra (Nivå 2020) 1 882 kr/kvm 

Årshyra 526 960 kr 

 - 

Totala kostnader årshyra 526 960 kr 

 

Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga 
investering.  

Beslutsunderlag 

Lokalförsörjningsnämndens delegationsbeslut 2020-11-25 – Ny förskola i 
Viskafors Hagkällevägen 2, Rydboholm 1:47 
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§ 153 Dnr FN 2020-00085 3.5.10.2 

Stängning av öppna förskolans verksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att stänga öppna förskolans verksamheter i 
Dalsjöfors, Fristad och Kristineberg samt Tittut, den mobila förskolan. 

Öppna förskolan på familjecentralerna håller öppet efter behovsprövning. 

Beslutet gäller under perioden 18 december 2020 – 22 februari 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Med hänsyn till regeringens beslut om max åtta deltagare vid allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar har Förskolenämnden sett över 
den öppna förskolans verksamheter. 

För att minska risk för smittspridning beslutar Förskolenämnden att stänga den 
öppna förskolans verksamheter i Dalsjöfors, Fristad och Kristineberg, samt 
Tittut, den mobila förskolan. 

Öppna förskolan på familjecentralerna håller öppet efter behovsprövning. 

Beslutet gäller under perioden 18 december 2020 – 22 februari 2021 och kan 
komma att förlängas. 

Beslutet är en förlängning på tidigare delegationsbeslut som tagits av 
Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström. Föregående beslut gällde för 
perioden 30 november – 17 december 2020. 
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§ 154 Dnr FN 2020-00198 3.5.2.0 

Barn med familjemedlemmar som är bekräftat sjuka i 
Covid-19 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att barn med familjemedlemmar som är bekräftat 
sjuka i Covid-19 eller som fått förhållningsregler att stanna hemma för att 
smitta finns i hushållet, inte får komma till förskolan. 

Beslutet gäller under perioden 18 december 2020 – 22 februari 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

För att minska risk för smittspridning beslutar Förskolenämnden att barn med 
familjemedlemmar som är bekräftat sjuka i Covid-19 eller som fått 
förhållningsregler att stanna hemma för att smitta finns i hushållet, inte får 
komma till förskolan. 

Beslutet gäller under perioden 18 december 2020 – 22 februari 2021 och kan 
komma att förlängas. 

Beslutet är en förlängning på tidigare delegationsbeslut som tagits av 
Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström. Föregående beslut gällde för 
perioden 30 november – 17 december 2020. 
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§ 155 Dnr FN 2020-00158 1.1.3.1 

Svar på initiativärende - Förstärkt belysning på 
förskolegårdar 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att översända ärendet kring förstärkt belysning på 
förskolegårdar ur trygghetssynpunkt till Kommunstyrelsen.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) deltar ej 
i beslutet att översända ärendet till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

M och KD har i ett initiativärende föreslagit Förskolenämnden att uppdra 
Förskoleförvaltningen att utreda och kostnadsberäkna installation av belysning 
på förskolegårdar, som ur trygghetssynpunkt, är i behov av förstärkt belysning. 
I initiativärendet går att läsa att bakgrunden till ärendet grundar sig i att det ett 
flertal gånger upptäckts narkotika på lekplatser samt skol-/förskolegårdar och 
att ungdomsgäng tar över dessa miljöer när det börjar skymma. Det står även i 
ärendet att förstörelse av byggnader och leksaker sker. Vidare lyfts undermålig 
belysning på flertalet förskolegårdar fram samt att många kommunala lekplatser 
saknar belysning helt. Initiativärendet lyfter att ett sätt att mota bort 
kriminaliteten och trygga barnens miljö är genom trygghetsskapande belysning. 

Förskolenämnden ser att installation av belysning är viktigt men att frågan kring 
trygghetsskapande belysning i syfte att mota eskalerande kriminalitet och övriga 
samhällsproblem som beskrivs i ärendet ligger utanför nämndens 
ansvarsområde. Till största del sker den problematik som beskrivs under kvällar 
och helger och utanför förskolans verksamhetstid. Ärendet kring att utreda 
installation av trygghetsskapande belysning översänds därför till 
Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende - Förstärkt belysning på förskolegårdar 

2. Förskolenämndens beslut 2020-10-22 § 116 Initiativärende - Förstärkt 
belysning på förskolegårdar 

Yrkanden 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) yrkar 
återremiss av ärendet. 
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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. 

Omröstningsresultat 

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

Reservationer 

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

Beslutsgång 2 

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

Reservationer 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) deltar ej 
i beslutet att översända ärendet till Kommunstyrelsen. 
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§ 156 Dnr FN 2020-00202 2.6.1.2 

Förhyrning av förskolelokal på Druveforsvägen 9, 
Björnflokan 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för förskolelokal på Druveforsvägen 
9, Björnflokan och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och 
Kommunstyrelsen 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) deltar ej 
i beslutet att godkänna avtalsförslag för förskolelokal på Druveforsvägen 9, 
Björnflokan. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har i sin Lokalbehovsplan 2021-2023 lyft fram behovet av 
ytterligare förskoleplatser. Förhyrning av Björnflokan anges här med en 
kapacitet på 120 platser och inflyttning 2022. 

Serneke planerar att bygga en förskola på adressen Druveforsvägen 9. 
Förskolan kommer att vara avsedd för ca 120 barn i 3 plan. På plan 1 kommer 
tillagningskök, inlastning samt omklädning och kontor vara placerat. Plan 2 
kommer innehålla 4 hemvister för yngre barn och personalytor. På det tredje 
planet kommer 5 hemvister för äldre barn samt pedagogiskt kök och matsal 
vara. På våningarna ovanför förskolan planeras det för hyresrätter. 

Övriga delar av projektet består av parkering, kontor, bostadsrätter och 
handel/centrumverksamhet. 

Nytt avtal 
Lokalförsörjningsnämnden 

   
Fastighet Del av Björnflokan 5     

Adress Druveforsvägen 9   
Hyresvärd Trenum Borås AB     

Yta 1 512 kvm   
Hyra 3 024 000 kr/år 2 000 kr/kvm   

Index 60 % KPI   
Avtalstid 20 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning 

Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-01-01   

Moms Exkl.     

Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer  
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Hyra enligt nytt avtal Förskolenämnden     

Yta 1 512 kvm  
Klass Ny      

Schablonhyra (Nivå 2020) 1 882 kr/kvm  
 

Årshyra 2 845 584 kr     
    

Totala Intäkter Årshyra 2 845 584 kr     

    
Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2020-12-08 - Förhyrning av lokal på 
Druveforsvägen 9 

2. Björnflokan, ritningar 

Yrkanden 

Marie Fridén (M) yrkar att "lokal" i beslutstexten ändras till "förskolelokal". 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) yrkar 
att ärendet bordläggs, med tillägget att de ser positivt på fler centralt belägna 
förskolelokaler. 

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 bordlägga ärendet och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde. 

Reservationer 

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

Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut att godkänna avtalsförslag för förskolelokal på Druveforsvägen 9, 
Björnflokan med ändringen av "lokal" till "förskolelokal" och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Reservationer 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) deltar ej 
i beslutet att godkänna avtalsförslag för förskolelokal på Druveforsvägen 9, 
Björnflokan. 

Leif Häggblom (SD) lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 4 till 
protokollet). 
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§ 157 Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut från regionutvecklingsnämnden 2020-11-18, § 248 - Medel till projektet 
Hissa språket! 
Dnr: 2020-00199 

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23 Intern kontrollplan 2021 
Dnr: 2020-00104 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-25  § 163 Delårsrapport januari - augusti 
2020 för nämnderna 
Dnr 2020-00129 

Inkomna synpunkter november 
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§ 158 Dnr FN 2020-00004 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan av kränkande behandling 
Dnr: 2020-00002 

Utredning av kränkande behandling 
Dnr 2020-00002 

Stängning av öppna förskolans verksamheter 
Dnr: 2020-00085 

Barn med familjemedlemmar som är bekräftat sjuka i Covid-19 
Dnr: 2020-00198 

Beslut att erbjuda förskola utifrån barns eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt 
Dnr 2020-00121 

Delegationsbeslut B7 november - Tillsvidareanställningar 
Dnr 2020-00046 

Delegationsbeslut B8 november - Tidsbegränsade anställningar 
Dnr 2020-00046 

Beslut om avslag av placering i två olika förskolor 
Dnr: 2020-00121 
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