
   Förskolenämnden 
  2020-12-17 

Tilläggsförslag +ll budget 2021:2 
Allianspar7erna i Borås -  Moderaterna och Kristdemokraterna - sä?er barnens behov i 
förskolan först. Borås har en förskola a? vara stolta över, men det finns utmaningar som vi 
inte kan blunda för, som brist på utbildad personal och stora barngrupper.  

Det är problem som vi måste komma 7ll rä?a med. Borås förskolor har sam7digt stora 
möjligheter a?, 7llsammans med familjerna, bidra 7ll a? ge barn och unga goda 
uppväxtvillkor. Det fordrar en hög pedagogisk kvalitet och a? barnen ges trygghet och 
s7mulerande utveckling 7digt i livet. 

Med anledning av de?a vill vi göra följande 7llägg 7ll det budgeLörslag som de styrande 
Mi?-S-par7erna presenterat: 

1. Huvudregeln ska vara a? Borås Stad enligt gällande lags7Pning erbjuder förskola från e? 
års ålder. Barn som inte fyllt e? år kan ändå ha rä? 7ll förskola enligt de möjligheter som 
finns i lagen. 

2. Vid varje förskoleavdelning ska det finnas legi7merade förskollärare. 

3. Språkkrav ska ställas på anställda inom förskolenämndens verksamhet. Nivå B2 ska gälla 
för arbetsuppgiPer som kräver kompetens motsvarande barnskötare 

4. Se över möjligheten med för- och ePermiddagsgrupper för 15-7mmarsbarnen. 

5. Förskolenämnden ska arbeta för a? Borås förskolor ska nå målet om 100% behörig 
personal, förskollärare, barnskötare eller annan adekvat utbildning.  

6. Förskolor i varierande storlek ska byggas. 

Allianspar+erna i Borås 

Moderaterna   Kristdemokraterna 

Marie Fridén    Gunilla Christoffersson 

Wiwi Roswall    Helena Ishizaki   

Stefan Medin 

Daniel Nikolov                                                                                                              

 

     



Tilläggsyrkande  

Dnr FN 2020-00118 1.2.3.1  Budget 2021:2 

Förutom förskolenämndens liggande förslag till beslut så har vi dessa tilläggsyrkanden. 

67. Nämnden ska planera för etableringen av en familjecentral i respektive serviceort i Borås Stad. 

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

69. Förskolenämnden uppdras förtydliga den kommunala definitionen och tillämpningen av 
genuspedagogik. 

70. Borås Stad erbjuder förskoleplats från l års ålder. 

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

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

73. Förskolenämnden ska sträva efter åldershomogena avdelningar i förskolan. 

  

Leif Häggblom, Ledamot förskolenämnden  
Kathy Johansson , Ersättare förskolenämnden  

Sverigedemokraterna, Borås 



Vänsterpartiets tilläggsförslag till budget:2 för Förskolenämnden 

Resan mot ett livslångt lärande börjar redan i förskolan. När barnen kommer till förskolan gör 

man det från hemmiljöer som kan se drastiskt olika ut. Enligt läroplanen har också förskolan 

ett tydligt likvärdighetsuppdrag. Samtidigt vet vi att förutsättningarna inom Borås Stads 

förskolor skiljer sig åt. På en del förskolor finns det till exempel en hög andel förskollärare, 

medan andra förskolor har svårt att rekrytera förskollärare. Vänsterpartiet förslår därför att 

Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur likvärdigheten ser ut mellan förskolor i Borås 

Stad och vilka insatser som bör prioriteras för att kunna öka densamma. 

 

Öppen förskola är en viktig mötesplats för barn och föräldrar. För barnen skapar det en 

möjlighet till pedagogisk gruppverksamhet och interagera med andra barn. För många 

föräldrar kan öppna förskolan skapa en möjlighet att bygga ett nätverk med andra vuxna i en 

liknande situation. Vänsterpartiet värnar stadens samtliga öppna förskolor och vill 

tillgängliggöra dessa för fler.  

  

Barnskötare och förskollärare utför ett av samhällets viktigaste arbeten – de tar hand om 

våra barn när vi arbetar. För att förskolan i Borås Stad ska hålla högsta kvalitet måste de 

som arbetar i förskolan ges bättre förutsättningar. Arbetet med att minska barngrupperna 

och förbättra arbetsmiljön i förskolan måste fortsätta. Vänsterpartiet vill också utreda hur 

Borås Stad kan kompensera barnskötare och förskollärare för karensavdraget. Därutöver 

föreslår också Vänsterpartiet att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda en modell där 

förskollärare som arbetar på förskolor i socialt utsatta områden kan få ett lönetillägg. 

 

Redan när barnen är små skapas flickors och pojkars könsroller. Därför måste man i 

förskolan och skolan arbeta normkritiskt och problematisera traditionella könsroller. All 

personal i förskolan och skolan behöver därför kontinuerligt fortbildas i genuspedagogik. 

Förskolan och skolan ska även vara trygga platser, fria från sexuella övergrepp där ingen 

elev ska kränkas eller känna sig osynliggjord. Enligt läroplanen för förskolan ska arbetslaget 

ansvara för att man arbetar medvetet och aktivt med jämställdhet. Vänsterpartiet vill därför 

att det skapas utrymme för personal i förskolan att få utbildning i hur man kan arbeta med 

jämställdhet och normkritik i förskolan. 

 

Vänsterpartiet föreslår: 

 

- att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur likvärdigheten ser ut mellan förskolor i 

Borås Stad och föreslå åtgärder för att öka densamma. 

- att Förskolenämnden utökar öppettiderna på Öppna förskolan på Kristineberg, så att den 

håller öppet varje vardag. 

- att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan kompensera 

förskollärare och barnskötare för karensavdraget. 

- att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda en modell för hur förskollärare som arbetar i 

socialt utsatta områden kan ges ett lönetillägg. 

- att all personal i förskolan ges möjlighet att utbilda sig i hur ett medvetet och aktivt 

jämställdhetsarbete i förskolan kan se ut. 

 

Anne Rapinoja (V) och Göran Landström (V) 



  

  

Ärende 28. Dnr FM 2020-00202 2.6.1.2 
Förhyrning av lokal på Druveforsvägen 9, Björnflokan 

Protokollsanteckning 

Vi ser i grunden positivt på att det finns fler förskolor, men vi ser risker med just 
detta ärende. 

1. Flera våningsplan. 
2. Antalet barn.  
3. Boende i så nära anslutning till denna förskola. 
4. Miljöaspekten för barnen och personalen. 

I det värsta scenario kan brand eller annan allvarlig händelse uppstå, och om detta 
inträffar så är punkt 1 och 2 en dålig kombination anser vi. 
Gällande punkt 3 så ser vi en ökad risk med konfrontation. 
Och till sist pga detta centrala läge utsätts barn och anställda för ökat buller från 
trafik, samt även partiklar ifrån trafiken. 

För Sverigedemokraterna, 

Leif Häggblom(SD)  Kathy Johansson(SD)


	Bilaga 1 Ärende 8 - Tilläggsförslag M+KD
	Bilaga 2 - Ärende 8 - Tilläggsförslag SD
	Bilaga 3 - Ärende 8 - Tilläggsförslag V
	Bilaga 4 -Protokollsanteckning 17 dec

