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Tid och plats  
Torsdagen den 20 april 2017, kl. 17.00 -18.20 Förskoleförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 42 - 58 
 
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) 
Niklas Arvidsson (KD)  
Leif Häggblom (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Gunvie Peeker (M) tjänstgörande för Jessica Bjurén (M) 
 
Övriga närvarande 
Agron Cela (S) 
Ylva Lengberg (S) 
Helena Gillberg (S) 
Hawalul Hassan (S) 
Stefan Medin (M) 
Solveig Landegren (C) 
Annika Karlsson (SD)  
Pernilla Bjerkesjö förvaltningschef 
Tanja Vööras ekonomichef, under ärendegenomgången 
Ing-Marie Samuelsson chef kvalitet och utveckling, under  
  ärendegenomgången 
Malin Molid Svenningsson verksamhetschef, under ärendegenomgången 
Marie Gerdin verksamhetschef, under ärendegenomgången 
Emelie Hansson nämndsekreterare 
Karin Vapnar personalföreträdare, under ärendegenomgången 
 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 18 april kl. 17.00 -18.45. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 18 april kl.17.00 -18.20. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 19 april kl. 16.45 -18.15.  
 
Ajournering 
Förskolenämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 17.40 -18.00 samt  
kl. 18.10–18.15.  
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§ 42 
Justering 
Robert Sandberg (S) med Eva Andersson (S) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på Förskoleförvaltningen 
onsdagen den 26 april. 
 
§ 43 
Godkännande av föredragningslistan 
Vid dagens nämndsammanträde utökas föredragningslistan med ”Initiativärende; Nya lokaler 
för Ekbacken, Aplareds förskola” § 57. Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg 
godkänns.  
 
§ 44 
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor ställs.  
 
§ 45  Dnr 2017/FN0030 007 
Stadsrevisionens rapport om kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg 
Stadsrevisionen har tidigare granskat olika områden med koppling till förskolan. Under hösten 
2016 granskades stadsdelsnämnderna dels i egenskap som huvudmän till förskolor och 
pedagogisk omsorg och dels som bidragsgivare och tillsynsmyndighet för fristående förskolor 
och enskild pedagogisk omsorg lever upp till lokala och nationella beslut utifrån styrning, 
ledning och tillsyn. Granskningen har gjorts utifrån kvalitetskriterier som finns i lagstiftning, 
regler och lokala styrdokument.  
Stadsrevisionen bedömer att det finns rutiner för uppföljning och utvärdering av förskolan 
genom det systematiska kvalitetsarbetet, men att det är väsentligt att ta fram även andra 
mätmetoder och mått än de självskattningar som kvalitetsarbetet till stor del bygger på. 
Stadsrevisionen konstaterar att det i Stadsdelarna tillämpats tre olika resursfördelningsmodeller 
och de skriver att resursfördelningen inte fullt ut bygger på likvärdighetsprincipen. 
Bedömningen är att resursfördelningen till de fristående förskolorna inte är författningsenlig 
och Kommunstyrelsen uppmanas att säkerställa att principerna följer gällande förordningar.  
 
Granskningen visar att Borås Stad har en lägre andel barn i förskola än jämförbara kommuner 
och att det i två av Stadsdelsförvaltningarna inte pågått någon uppsökande verksamhet av de 
vårdnadshavare som valt att inte skriva in sina barn i förskola. Stadsrevisionen bedömer att en 
analys av detta behöver göras. Stadsrevisionen kommer fram till att ingen Stadsdelsförvaltning 
når upp till Borås Stads målsättning om 70 procent förskollärare. Det är svårt att rekrytera 
behöriga pedagoger. Bedömningen är att det är avgörande för kvaliteten i förskolan att 
kompetensförsörjningen säkerställs och det förutsätter att förskollärarnas löner och 
arbetsvillkor blir konkurrenskraftiga.  
 
Förskoleförvaltningen omhändertar de områden bedömningarna pekar på i en ny modell för 
systematiskt kvalitetsarbete, ny fördelningsmodell, utveckling av uppsökande verksamhet samt i 
olika strategier för rekrytering och kompetensförsörjning. 
  
Beslut:  
Förskolenämnden lägger rapporten till handlingarna och upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens 
yttrande till Kommunstyrlesen.  
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§ 46                                                   Dnr 2017/FN0027 212 
Remissvar: Översiktsplan för Borås Stad 
Översiktsplanen visar hur Borås Stad bör utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar 
kommun. I översiktsplanen redovisas grunddragen i den avsedda mark- och 
vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn 
som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. En tydlig utgångspunkt i förslaget till ny översiktsplan är att Borås Stad 
ska utvecklas som en levande och långsiktigt hållbar kommun.  
 
Miljöaspekterna finns med i översiktsplanen och i den tillhörande 
”Miljökonsekvensbeskrivningen” finns en hållbarhetskonsekvens-bedömning med 
helhetsperspektiv på ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser av planförslaget. 
Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och nationella 
miljökvalitetsmål men vidare arbete krävs i detaljplaneskede och upprättande av 
åtgärdsprogram. 
 
Förskoleförvaltningen anser att ”Översiktsplan för Borås” innehåller en bra genomgång av 
förutsättningarna för den övergripande planeringen av Borås Stad men vill göra förslag till 
ändringar enligt nedan.  
 

•I det inledande avsnittet gällande övergripande mål och styrdokument, vilka 
översiktsplanen förhåller sig till och som ligger till grund för strategiska vägval, bör även 
Borås Stads ”Program för ett tillgängligt samhälle” finnas med. 

 
•Skolformen ”Förskola” bör inte inkluderas i begreppet ”skola” utan skrivas till i de fall 
skolformen ”förskola” avses.  

 
•Vid en tänkt planering av nya förskolor vid stadsdelstorg och urbana stråk, bör särskild 
vikt läggas vis trygghetsaspekten, både gällande inne- och utemiljön.  

 
•Vid utarbetande av mer detaljerade planer och åtgärdsförslag, vill Förskoleförvaltningen i 
ett tidigt skede involveras i processen. 

 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 
 
1. tillstyrka förslaget till ”Översiktsplan för Borås” med angivna förslag till ändring och tillägg som återfinns 
under rubriken ”Sammanfattning” i tjänsteskrivelsen samt punkt 2 nedan. 
 
2. särskilt beaktande bör göras för att god samhällsservice kan tillgodoses även till de områden som ligger 
utanför de urbana stråken och serviceorterna. Staden bör bevaka att tillgången till samhällsservice, så som 
förskola, skola och äldreomsorg följer olika grupper och orters utveckling, och vara jämnt fördelade i kommunen. 
 
3. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Kommunstyrelsen med ovannämnda 
ändringar/tillägg. 
 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 
1 till protokollet). 
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§ 47 Dnr 2017/FN0037 401 
Yttrande över ”Borås Stads miljömål 2017-2020” och ”Miljöpolicy för Borås 
Stad” 
Miljö- och konsumentnämnden fick i Budget 2016 uppdraget att revidera ”Borås Stads 
miljömål 2013-2016”. Miljömålen för 2013-2016 innefattade även en miljöpolicy. Miljö- och 
konsumentnämnden har nu arbetat fram ett förslag till nya miljömål, vilka ska gälla för åren 
2017-2020. I de reviderade miljömålen har miljöpolicyn lyfts ut, vilket innebär att ”Miljöpolicy 
för Borås Stad” nu är ett separat styrdokument.  
 
Miljöarbetet i Borås Stad ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås kommun 
idag och för kommande generationer. ”Borås Stads miljömål 2017-2020” beskriver kommunens 
ambitioner inom miljöområdet för de kommande fyra åren.  

 

De mål och etappmål som åligger Förskolenämnden att följa upp, är följande:  

Område: Hållbara perspektiv  
Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöarbete 
Etappmål 1a: Alla förvaltningar och bolag med mer är tio anställda ska ha ett 
miljöledningssystem.  
Etappmål 1b: Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett miljöledningssystem. 
 
Mål 2. Borås Stads bidrar till hållbart konsumtion 
Etappmål 2a: Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproducerade livsmedel uppgår till 
minst 50 procent. 
Etappmål 2b: Inköp av etiskt märkta produkter ska öka. 
Etappmål 2c: Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning. 
Etappmål 2e: Borås Stad arbetar med att minska exponeringen för kemikalier som kan skada 
hälsa och miljö. 
 
Område: Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Mål 4. Borås Stads arbetar för att bli fossiloberoende 
Etappmål 4a: Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 60 
procent från 2015. 
 
Förvaltningarnas miljöledningssystem innefattar väsentligt miljöarbete som påverkar miljön och 
klimatet. I miljöledningssystemet ingår en miljöutredning vilken innefattar viktiga mål och 
åtgärder som verksamheterna behöver jobba med. De områden som innefattas i nuläget är till 
exempel tjänsteresor och utbildning.  Dessa områden ska enligt Miljöledningssystemet följas 
upp och eventuellt revideras årligen. Eftersom samma områden återfinns i förslaget till 
”Miljömål för 2017-2020, finns risk för dubbelrapportering. Önskvärt vore därför färre mål och 
åtgärder, vilka inte redan innefattas av förvaltningarnas miljöledningssystem. Ett annat 
tillvägagångssätt skulle kunna vara att Miljöförvaltningen gör någon form av internrevision och 
tittar på hur förvaltningarnas arbete med miljöledningssystemet fungerar. 
 
Förslaget gällande att integrera miljömålsarbetet och kvalitetsarbetet ser förvaltningen positivt 
på. Dock finns oklarheter gällande hur detta är tänkt att fungera. 
 
•Förvaltningen anser att strukturen i ”Borås Stads miljömål 2017-2020” kunde förtydligas. Det 

borde klart framgå vad som ska följas upp av respektive nämnd.  
 
•Målet gällande inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel bör stämma överens 

med målvärdet i Kommunfullmäktiges indikator. 
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•Förvaltningen anser att nämndens ansvar för etappmål 4a, ”Användning av fossilt 

fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 2015”, behöver 
förtydligas.  

 
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker förslaget till ”Borås Stads miljömål 2017-2020” och ”Miljöpolicy för Borås Stad” 
med angivna förslag till ändring och tillägg enligt punkter under ”Sammanfattning” i tjänsteskrivelsen. 
 
upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
 
§ 48 Dnr 2017/FN0066 006 
Ersättning till personalföreträdare för närvaro vid nämndsammanträde 
Enligt Kommunallagen får företrädare för de anställda i kommunen närvara vid sammanträden 
i enlighet med vad som framgår av kap 7 §§ 8-17.  
 
Förhandlingsdelegationen fattade 2017-02-22 beslut om att personalföreträdarna, från FSG 
Förskoleförvaltningen, behåller sin lön under tiden som de närvarar vid nämndens 
sammanträde. Då personalföreträdare deltar vid nämndsammanträde utanför ordinarie arbetstid 
utgår kompensation med en timma för varje sammanträdestimma. Ersättning utgår med en hel 
eller halv timma, varvid påbörjad timma räknas som lägst halv timma.  
 
Ersättningen ska endast utgå för sådan tid då personalföreträdaren deltar i själva sammanträdet.  
Ersättningen avser ingen kontantersättning utan kompensationen utges i form av ledighet.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker förslaget till ”Ersättning till personalföreträdare för närvaro vid 
nämndsammanträde”.  
 
§ 49 Dnr 2017/FN0053 214 
Remissvar: Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl 
Enligt detaljplan så vill man möjliggöra byggnation av totalt 530 nya bostäder. Antalet 
förskoleplatser i området är idag lågt men det pågår planering för att bygga en förskola på 
Bergsäter. Det stora antalet bostäder i detaljplanen påverkar dock behovet av förskoleplatser i 
så stor omfattning att Förskoleförvaltningen anser att ytligare förskola i området behövs. Detta 
i ett tidigt skede av byggnationen. Förskoleförvaltningen ställer sig positiv till detaljplanen under 
förutsättning att det byggs en förskola i ett tidigt skede av byggnationsfasen. 
 
Förskolan bör ha 120 platser och inne och utemiljö som följer boverkets rekommendation på 
kvadratmeteryta per barn.  
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker remissen; Detaljplan för Bergsäter, Åkermynten 5 m.fl och upprättad 
tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
§ 50 Dnr 2017/FN0065 002 
Delegationsförteckning Förskolenämnden reviderad version 
Förskolenämnden är en ny nämnd från och med 2017-01-01 och har således även en ny 
förvaltning. Förvaltningen har nu upptäckt att några smärre justeringar behövs för att bättre 
följa nuvarande organisation och har därför tagit fram en reviderad delegationsförteckning. 
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När Förskolenämnden antog sin delegationsförteckning höll den nya förvaltningen på att forma 
sin organisation och sina nya strukturer. Tre stadsdelar skulle bli en förvaltning. För att göra det 
enkelt så tittade man på hur de olika stadsdelarna tidigare arbetat och hur deras 
delegationsförteckningar var utformade. Det var på vissa håll inte samstämmigt och man valde 
då ett av förslagen. Nu har förvaltningen sett att den nuvarande delegationsförteckningen inte 
fullt ut stödjer den struktur och organisation som man valt och har därför behov av en smärre 
justering. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner upprättat förslag till revidering av Delegationsförteckning.  
 
§51 Dnr 2017/FN0064 75 
Förslag till Borås Stads program mot hemlöshet 
Verksamheten IFO Vuxen inom Sociala omsorgsförvaltningen påbörjade 2016 en revidering av 
Borås Stads program mot hemlöshet. Ansvaret för revidering lyftes i den nya organisationen 
över till den nya Individ- och familjeomsorgsnämnden.  
 
Sedan 2013 har nämnden och verksamheter arbetat med flera av de utvecklingsområden som 
finns omnämnt i programmet från 2013. En del har hänt som gör att några delar inte längre är 
aktuella och några andra behöver lyftas fram ytterligare. Förskoleförvaltningen ser det som en 
möjlighet för de barn som lever i hemlöshet att få en röst med programmet. Det är tydligt att 
barnens perspektiv ytterligare ska beaktas utifrån bostadssituation och vräkningssituationer. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden betonar att barnens perspektiv bör vara normgivande och upprättad tjänsteskrivelse sänds 
som Förskolenämndens yttrande till Individ-och familjeomsorgsnämnden.  
 
§52 Dnr 2017/FN0079 733 
Utredning angående fler familjecentraler och öppna förskolor i Borås Stad 
I samband med Borås Stads omorganisation har ansvaret för familjecentralerna flyttats till 
Förskolenämnden. Syftet med övergången till facknämnder är bland annat att organisationen 
ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheter och har befogenhet och mandat 
förknippat med detta ansvar. Den nya organisationen ger bättre förutsättningar att styra, leda, 
följa upp och bedriva utvecklingsarbetet för målgruppens behov.  
 
För närvarande finns det tre familjecentraler i Borås Stad som är placerade på Sjöbo, Norrby 
och Boda och som vänder sig till samtliga bosatta i Borås Stad. På familjecentralerna bedrivs 
verksamheten i samverkan mellan fyra samlokaliserade basverksamheter; öppen förskola, 
socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete, mödrahälsovård och barnhälsovård. 
Familjecentralerna i Borås innehåller för närvarande även biblioteksverksamhet.  
Öppen förskoleverksamhet finns i Dalsjöfors, Fristad och på Kristineberg och är en pedagogisk 
mötesplats för barn och föräldrar. 
  
Målsättningen med familjecentral och öppen förskola är att stödja föräldrar i föräldraskapet och 
främja en god och jämlik hälsoutveckling hos alla barn. Verksamheterna ska främja integration 
mellan olika folkgrupper och vänder sig främst till föräldrar som väntar barn eller har barn som 
ännu inte har börjat förskoleklass. Utifrån barn och familjers behov skapas verksamhet som 
utgår från ett befolkningsperspektiv med hög tillgänglighet och därigenom är behovet av 
ytterligare familjecentraler och öppna förskolor angeläget.  
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Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att uppdra åt Förskoleförvaltningen att utreda om behov och förutsättningar finns för 
att starta ytterligare familjecentraler och öppna förskolor i Borås Stad.  
 
§53 Dnr 2017/FN0051 009 
Kontaktpolitiker 
Förskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag för kontaktpolitiker i Förskolenämnden. Det 
innebär att 3-4 politiker bildar en grupp där de är kontaktpolitiker för ca 6 förskolechefer och 
deras förskolor. I förslaget tydliggörs bland annat mål, organisation och tidsåtgång.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner upprättat förslag till riktlinjer för Kontaktpolitiker.   
 
§54 Dnr 2017/FN0048 04 
Medborgardialog 
Borås Stad har beslutat att alla nämnder ska genomföra medborgardialoger som en möjlighet 
för politikerna att möta kommuninvånarna i en demokratisk process. Förskolenämnden ska 
genomföra fyra medborgardialoger under 2017. Förskolenämnden beslutade vid 
nämndsammanträde 2017-03-30 kring fördelningen av ledamöter/ersättare vid kommande 
medborgardialoger och beslutet innebär att presidiet tillsammans med max fem 
ledamöter/ersättare från de tre partigrupperna deltar.   
 
Förskolenämnden ger i uppdrag till Förskoleförvaltningen att planera för en medborgardialog 
med våra minsta medborgare med målsättning att denna genomförs före sommaren 2017.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att uppdra åt Förskoleförvaltningen att planera för genomförandet av en 
medborgardialog för Borås Stads minsta medborgare med målsättning att genomföra denna före sommaren 
2017.  
 
§55 Dnr 2017/FN0047 04 
Månadsrapport Förskolenämnden mars 2017 
Periodens ekonomiska utfall är ett överskott om 2 254 tkr. Resultatet visar på en fortsatt 
försiktighet inom förvaltningen. En ny organisation behöver tid på sig att komma på plats. 
Förvaltningen prognostiserar ett resultat enligt årsbudget för helåret. 
 
Antal inskriva barn från kommunen är 6 333 för den aktuella månaden och antal barn per 
årsarbetare ligger på 5,5. För att klara alla placeringar behöver två tillfälliga avdelningar öppnas 
upp på Villans förskola från april månad. Under sommaren renoveras och i ordningsställs tre 
ytterligare avdelningar på Skogsängens förskola för en permanent inflytt i augusti. De två 
tillfälliga avdelningarna på Villans förskola flyttar då till Skogsängens förskola. Även på Hulta 
Torgs förskola och Moldeparkens förskola behöver utökningar ske under våren. Utökningarna 
är inte budgeterade. 
 
Förvaltningen räknar på de uppdrag som tagits fram av KAL-gruppen. Förvaltningens 
bedömning är att de 6 000 tkr som tilldelades förskolan inte kommer att räcka för de uppdrag 
som tagits fram. 
 
Sjukfrånvaron för förvaltningen låg i februari månad på 10,8 %. När sjukfrånvaron tas ut per 
månad kan utfallet variera. Förvaltningen arbetar med Kommunfullmäktiges uppdrag att se till 
att fördelningen mellan förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent. En 
valideringsinsats har initierats för att öka andelen utbildade barnskötare. En arbetsgrupp har 
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satts samman för att arbeta med förvaltningens kompetensförsörjningsplan enligt uppdrag från 
Kommunfullmäktige. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner månadsrapport mars 2017.  
 
§56 Dnr 2017/FN0083 714 
Fortsatt utbyggnad av antalet passeranläggningar på Borås Stads 
förskolor 
I de tidigare stadsdelarna har en utbyggnad av passeranläggningar skett i olika takt i de olika 
förskolorna. I tidigare stadsdel Öster har samtliga förskolor passersystem medan endast en 
tredjedel i tidigare stadsdel Norr och Väster har passersystem. För att säkerställa säker hantering 
av behörighet för att komma in på våra förskolor föreslår Förskoleförvaltningen att utbyggnad 
ska omfatta samtliga kommunala förskolor i Borås Stad. 
 
Passersystem är av stor vikt för att kunna säkerställa vem som kommer in i förskolorna och på 
ett enkelt sätt hålla obehöriga ute. Passersystem ger en mer användarvänlig och säker hantering 
av behörigheter än det nuvarande nyckelsystemet. Om ett kort tappas bort går det enkelt att ta 
bort den behörigheten medan en borttappad nyckel måste ersättas med nya lås. 
 
Vårdnadshavare får en egen kod så att de kan komma in och lämna/hämta sitt barn eller delta 
på möten. Det ger möjlighet att kunna låsa verksamheten även under dagtid vilket medför en 
större trygghet både för barn och personal. Man kan mycket lätt larma på eller larma av hela 
förskolan och även ”snabblåsa” vilket tar bort all extern möjlighet att använda sin kod, även för 
vårdnadshavare. Det innebär att risken för att påträffa obehöriga personer i lokalerna reduceras 
avsevärt. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Lokalförsörjningsnämnden.  
 
§57 Dnr 2017/FN0086 714 
Initiativärende; Nya lokaler för Ekbacken, Aplareds förskola  
Allianspartierna genom Marie Fridén lämnar innan Förskolenämndens sammanträde den 20 
april in ett initiativärende; Nya lokaler för Ekbacken, Aplareds förskola (bilaga 2 till 
protokollet).  
 
Genom initiativärendet vill man uppdra åt Förskoleförvaltningen att snarast finna en 
permanent lokalisering för förskoleavdelningen Ekbacken som har sin verksamhet i Aplareds 
IF:s klubbstuga.  
 
Nämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 18.10 - 18.15.  
 
Beslut:  
Förskolenämnden beslutar uppdra åt Förskoleförvaltningen, i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden, 
snarast finna en permanent lokalisering av Ekbackens förskoleavdelning med placering i Aplared. 
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§58  
Anmälningsärenden 

a)   Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsens beslut 2017-03-06 § 127 a) Revidering av 
villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk omsorg (2017/FN0060 716) 

 
b) Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsens beslut 2017-03-06 § 130  

Utvärdering av familjecentraler (2017/FN0059 717) 
 

c) Kommunstyrelsen - Kommunstyrelsens beslut 2017-03-20 § 144  
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017 till alla nämnder och bolag samt KS-
ledamöter.(2017/FN0070 006) 

 
d) Samhällsbyggnadsnämnden –  

Underrättelse efter antagande av detaljplan för norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., 
Sjöboskolan, Borås Stad  
Underrättelse efter antagande av ändring av detaljplan för Centrum, Östen 1, (BT 
huset), Borås Stad 
Underrättelse efter antagande av detaljplan för Norra Sjöbo, Sandsoppen 24 m.fl., Borås 
Stad. (2017/FN0052 214) 
 

e) Tekniska nämnden – Beslut i Tekniska nämnden 2017-03-29 Svar till belysning 
längsmed gångväg vid Lilla Ekarängen (2017/FN0080 317) 
Stadsdelsnämnden Östers dnr 2016/SDNO0054 
 

f) Tekniska nämnden – Beslut i Tekniska nämnden 2017-03-29 Svar till belysning av 
gångväg mellan Kappladsgatan och Fjärdingsparken (2017/FN0081 317) 
Stadsdelsnämnden Östers dnr 2016/SDNO0019 

 
Beslut:  
Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 58 a – 58 f till handlingarna. 
 
Vid protokollet 
 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Leif Johansson Robert Sandberg 
Ordförande  
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 april 2017. 
 
 
 
Emelie Hansson  
Nämndsekreterare 
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Protokollsanteckning 
Ärende 2017/FN0027 212, Remissvar: Förslag till ny översiktsplan för Borås stad 

 
Sverigedemokraterna avstår från deltagande i beslut då vi avser lämna in 
skriftliga synpunkter i senare läge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leif Häggblom Sverigedemokraterna Borås 
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INITIATIVÄRENDE 2017-04-20 
 

Nya lokaler för Ekbacken, Aplareds förskola. 
 
Aplareds förskola består av två avdelningar, Gulsippan med barn i åldrarna 1-4 år 
samt Ekbacken med barn i åldrarna 4-5 år. Gulsippan har sin verksamhet i 
Aplareds skola och Ekbacken har sin verksamhet i Aplareds IF:s klubbstuga. 
 
Ekbacken har sedan cirka tio år ”tillfälligt” varit lokaliserade i Aplareds IF:s 
klubbstuga. Det innebär att förskolan inför helgen måste städa undan allt sitt 
material så att föreningen kan använda stugan. 
 
Det är otillfredsställande att en permanent lösning för avdelningen Ekbacken inte 
ordnats under alla dessa år. Allianspartierna föreslår därför att 
Förskoleförvaltningen ska uppdras att snarast finna en permanent lokalisering för 
förskoleavdelningen Ekbacken. 
 
Förslag till beslut 
 
Förskoleförvaltningen uppdras, i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden, 
snarast finna en permanent lokalisering av Ekbackens förskoleavdelning med 
placering i Aplared. 
 
För 
Allianspartierna 
Marie Fridén (M) 
1:e vice 
ordförande 
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