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Instans 

Förskolenämnden 

Plats och tid: Digitalt sammanträde från Utgårdsgatan 9, Borås, torsdagen den 16 september 2021 kl 17:00- 
18:57. 
Ajournering: 17:56-18.00 och 18:42-18:52. 

Beslutande ledamöter 
Andreas Ekström (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Erik Johnson (MP), 2:e vice ordförande 
Eva Andersson (S) 
Leif Johansson (S) 
Solveig Landegren (C) 
Linda Pålemo (L) 
Wiwi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Anne Rapinoja (V) 

Ersättare 
Hawalul Hassan (S) 
Agron Cela (S) 
Kent Gustavsson (S) 
Erzulina Yngvesson (S) 
Stefan Medin (M) 
Pirita Isegran (M) 
Helena Ishizaki (KD) 
Kathy Johansson (SD) 
Göran Landström (V) 

Övriga tjänstemän 
Ina Furtenbach Lindén, förvaltningschef 
Ing-Marie Samuelsson, chef kvalitet och utveckling (§§ 94-105 exkl. beslut) 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (§§ 94-105 exkl. beslut) 
Carina Holmström, verksamhetschef (§§ 94-105 exkl. beslut) 
Marie Thorén, verksamhetschef (§§ 94-105 exkl. beslut) 
Lotta Forsberg, verksamhetschef (§§ 94-105 exkl. beslut) 
Olof Fredholm, chef för administration (§§ 94-105 exkl. beslut) 
Helena Munthe Jiseborn, HR chef (§§ 94-105 exkl. beslut) 
Malin Stomberg, förvaltningscontroller (§§ 94-98 exkl. beslut) 
Frida Nermansson, personalföreträdare (§§ 94-105 exkl. beslut) 
Karin Vapnar, personalföreträdare (§§94-105 exkl. beslut) 
Ida Westin, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid 
Digital justering fredag 17 september 2021. 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla fredag 17 september. 

Paragrafer §§ 94-105 
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§ 94 

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, 
fredagen den 17 september. 
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§ 95 

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 96 Dnr FN 2021-00127 1.1.3.25 

Informationsärende - Rapport uppföljningsmöten kost 
och lokalvård 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Chef för administrationen Olof Fredholm redogör för den uppföljning som har 
gjorts mellan enhetschef för kost och lokalvård och rektorer på 
Förskoleförvaltningen. 

Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
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§ 97 Dnr FN 2021-00133 1.1.4.0 

Informationsärende - Första kritiska dygnen vid 
misstanke om sexuella trakasserier 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Carina Holmström informerar om den nya matrisen som 
tagits fram gällande de första kritiska dygnen vid misstanke om sexuella 
trakasserier. 

Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
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§ 98 Dnr FN 2021-00125 3.5.2.0 

Miljörapport tertial 2 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 2 2021 och 
översänder den till Miljö-och konsumentnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2018 nya Miljömål för Borås Stad. 
Kommunfullmäktige har beslutat att dessa miljömål gäller till och med 2021. 

Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas två gånger per år 
till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden 
sammanställer sedan en rapport till Kommunstyrelsen. Uppföljningen beskriver 
hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av Kommunfullmäktige 
beslutade målen. 

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 2 2021 
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§ 99 Dnr FN 2021-00126 2.4.1.0 

Tertialrapport 2 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +22 761 tkr i förhållande till 
periodens budget. Prognosen för helåret är i nuläget +3 000 tkr. 
Förskolenämnden har beslutat att nyttja 5 500 tkr från Förskolenämndens 
buffert till satsningar på pedagogiska miljöer i förskolan. Förskolenämnden har 
även beslutat att fördela 2 600 tkr ur bufferten för tilläggsbelopp för barn i 
behov av särskilt stöd. Nämndens buffert på 8 100 tkr för året är därmed 
förbrukad. 

Nämnden gör ett överskott avseende personalrelaterade kostnader med ca 18 
700 tkr för perioden. Till allra största del kan överskottet härröras till effekter 
av rådande pandemi i form av bland annat högre frånvaro av personal. 

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-augusti varit 60 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 16 barn färre under januari-augusti 
2021 än under motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg 
har minskat med fem platser jämfört med motsvarande period förra året. 
Kostnaderna för köpta platser är nästan 1 mnkr lägre under januari-augusti 
2021 jämfört med motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 
har Förskolenämnden betalningsansvar för 90 färre barn under januari-augusti 
2021 än under motsvarande period 2020. 

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

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 2 2021 Förskolenämnden 
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§ 100 Dnr FN 2021-00064 1.1.3.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i Budget 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden har inga uppdrag utanför budget per augusti 2021, skrivelsen 
översänds till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 
i budget ska Förskolenämnden redovisa status för nämndens uppdrag två 
gånger per år. 

Vid tidpunkten för 2021 års andra uppföljning har Förskolenämnden inga 
uppdrag från Kommunfullmäktige som inte ingår i budget. 
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§ 101 Dnr FN 2021-00124 1.1.3.25 

Svar på remiss - Borås Stads handlingsprogram för 
säkerhet 2019-2022 

Förskolenämndens beslut 

Att Förskolenämnden tillstyrker remissens förslag till handlingsprogram för 
säkerhet med nedan angivna förslag till tillägg och ändringar. 

Att översända svaret till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Borås Stads 
Handlingsprogram för Säkerhet 2019-2022 och Bilaga till Borås Stads 
Handlingsprogram för Säkerhet 2019-2022. Handlingsprogrammet med bilaga  
tillstyrks med nedan angivna förslag till tillägg och ändringar: 

 Målen bör tydliggöras i handlingsprogrammet under rubriken 1 Mål och 
inriktning för säkerhetsarbetet. 

 I handlingsprogrammet och i bilagan finns flera exempel på 
upprepningar av samma text. Texterna bör förenklas genom att de inte 
upprepas på olika ställen i dokumenten. 

 Stadsdirektörens roll bör särskiljas från kommunstyrelsens genom att 
den beskrivs i ett eget stycke under avsnittet 2 Styrning av 
säkerhetsarbetet i handlingsprogrammet. 

 Handlingsprogrammet bör utifrån tillitsbaserad styrning och ledning 
betona och beskriva dialogen mellan Stadsledningskansliet och nämnder 
när det gäller avsnitt som kopplar till uppföljning och utveckling. 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads handlingsprogram för säkerhet 2019-2022 
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§ 102 Dnr FN 2021-00101 1.1.3.1 

Svar på initiativärende - Engångskostnader för 
nyttjande av nämndens ackumulerade resultat 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker initiativärendet: Engångskostnader för nyttjande av 
nämndens ackumulerade resultat. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Leif Häggblom (SD) har vid sammanträdet 2021-06-17 lagt fram 
initiativärendet: Engångskostnader för nyttjande av nämndens ackumulerade 
resultat. Han yrkar att uppdra förvaltningen att snarast framställa 
engångskostnader under 2021 som kan finansieras genom nämndens 
ackumulerade resultat. Förskolenämnden beslutade på sammanträdet 2021-06-
17 att skicka initiativärendet för beredning till Förskoleförvaltningen. 

Förskolenämnden har under 2021 haft en god ekonomi där nämnden har 
använt bufferten för engångssatsningar. Förskolorna har också fått möjlighet att 
utnyttja delar av sitt överskott. Med hänsyn till osäkerheten kring det riktade 
statsbidraget för minskade barngrupper ser Förskolenämnden att behovet av 
ekonomiska resurser kommer bli större under 2022. Förskolenämnden ser att 
initiativärendets intentioner är goda men anser inte att det är befogat att ta fram 
engångskostnader för nyttjande av nämndens ackumulerade resultat i och med 
de utmaningar som nämnden står inför 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Engångskostnader för nyttjande av nämndens 
ackumulerade resultat 

2. Förskolenämndens beslut 2021-06-17  § 77 Initiativärende - 
Engångskostnader för nyttjande av nämndens ackumulerade resultat 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Häggblom (SD) yrkar att initiativärendet tillstyrks. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut, att avstyrka initiativärendet och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 
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§ 103 Dnr FN 2021-00132 1.1.3.25 

Svar på hemställan för utökade insatser för att 
motverka otillåten påverkan och självcensur mot 
chefer, medarbetare och förtroendevalda i Borås stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna upprättat svar på hemställan och 
översänder det till Centrum för kunskap och säkerhet (CKS). 

Sammanfattning av ärendet 

Det har från flera håll uppmärksammats att olika former av påverkan från 
kriminella nätverk och extremister mot anställda i kommuner har ökat. I en 
nyligen publicerad rapport från Göteborgs stad har olika former av påverkan 
mot både chefer och medarbetare identifierats. 

Att anställda och förtroendevalda i kommuner utsätts för olika former av 
påtryckningar i sin yrkesutövning eller politiska uppdrag från kriminella 
och/eller extremister är ytterst allvarligt och ett hot mot både demokratin och 
rättssäkerheten såväl som för arbetsmiljön. 

Förskolenämnden har därför blivit ombedd att svara på fyra frågor om vilka 
risker för de tre påverkansformerana vi ser i vår verksamhet. 
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§ 104 Dnr FN 2021-00001 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden för 
perioden 16 augusti – 8 september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, §142 Planprogram för 
kvarteret Nornan 
Dnr 2021-00130 

2. Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad 
med anledning av Coronapandemin 
Dnr 2020-00170 

3. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Förskolenämnden augusti 2021 
Dnr 2021-00003 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-08-26  § 140 Delårsrapport januari - 
april 2021 för nämnderna 
Dnr 2021-00082 

5. Inkomna synpunkter augusti 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2021-08-26  § 141 Tydliggöra arbetet med 
landsbygdsutveckling. (Budgetuppdrag 2019) 
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§ 105 Dnr FN 2021-00002 1.1.3.0 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av delegationsbeslut för 
perioden 16 augusti – 8 september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Utökad tid löpnummer 22–41 
Dnr 2021-00075 

2. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 36-38 
Dnr 2021-00005 

3. Utredning av kränkande behandling löpnummer 36-38 
Dnr 2021-00005 

4. Delegationsbeslut att starta riktad tillsyn - Pyramidens förskola 
Dnr 2021-00129 

5. Tillsvidareanställningar augusti 2021 
Dnr 2021-00013 

6. Tidsbegränsade anställningar augusti 2021 
Dnr 2021-00013 


