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Tid och plats  
Torsdagen den 30 november 2017, kl. 17.00 – 18.45 Förskoleförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 143-156 
 
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) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Mattias Karlsson (M) 
Niklas Arvidsson (KD)  
Leif Häggblom (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Stefan Lindborg (V) tjänstgörande för Lisa Tjärner (V) 
Gunvie Peeker (M) tjänstgörande för Jessica Bjurén (M) 
 
Övriga närvarande 
Agron Cela (S) 
Ylva Lengberg (S) 
Hawalul Hassan (S) 
Erik Johnson (MP) 
Stefan Medin (M)   
Solveig Landegren (C) 
Annika Karlsson (SD)  
Pernilla Bjerkesjö förvaltningschef 
Tanja Vööras chef för ekonomifunktionen, under  
 ärendegenomgången 
Ing-Marie Samuelsson chef kvalitet och utveckling, under  
  ärendegenomgången 
Carina Holmström chef för barnhälsan, under ärendegenomgången 
Malin Molid Svenningsson verksamhetschef, under ärendegenomgången 
Emelie Hansson nämndsekreterare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 28 november kl. 17.00 -18.30. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 28 november 17.00 -18.10. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 29 november kl. 16.30 -18.00. 
 
Ajournering 
Förskolenämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 18.15-18.35.   
 
§ 143 
Justering 
Eva Andersson (S) med Robert Sandberg (S) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på Förskoleförvaltningen 
måndagen den 4 december.  
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§ 144 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkänns.  
 
§ 145 
Allmänhetens frågestund 
Tre personer deltar och ställer frågor under allmänhetens frågestund. Frågorna som ställs berör 
Dannike förskola, kösituationen där samt hur planeringen kring förskola ser ut framöver för 
orten.  
Återkoppling kommer ske när förvaltningen har behandlat frågorna.  
 
§ 146  Dnr 2017/FN0164 004 
Remissvar: Kommunikationspolicy för Borås Stad 
Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad remiss för yttrande (bilaga 1 
och 2 till protokollet). Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018, 
enligt Kommunfullmäktiges beslut om löpande revidering av styrdokumenten.  
 
Då offentlighetsprincipen och meddelarfriheten genomsyrar Sveriges statsskick och direkt 
påverkar offentliga verksamheter anser Förskolenämnden det lämpligt att hänvisa till dessa i 
kommunikationspolicyn. Skrivningen finns med i den nuvarande kommunikationspolicyn.  
 
Det reviderade förslaget har anpassats till en förändrad syn på kommunikation i samhället som 
framförallt handlar om ökade krav och önskemål på delaktighet och medskapande bland 
invånare, brukare, medarbetare och andra. När en organisations interna kommunikation 
fungerar dåligt, kan organisationen upplevas toppstyrd och ohälsa bland medarbetare öka. 
Kompetensförsörjning och ohälsa är viktiga frågor för Borås Stad. Därför önskar 
Förskolenämnden förtydliga att en välfungerande intern kommunikation är en förutsättning för 
att vara en attraktiv arbetsgivare och att lyckas med långsiktig kompetensförsörjning. 
 
Beslut:  
Förskolenämnden tillstyrker förslaget till kommunikationspolicy med följande synpunkter:  
- Behåll skrivning från nuvarande kommunikationspolicy om kopplingen till  
offentlighetsprincipen och meddelarfriheten.   
- Tydliggör att en framgångsrik intern kommunikation är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
§ 147                                                      Dnr 2017/FN0002 214 
Remissvar: Projekteringsframställan för nybyggnad av Gånghester förskola, 
del av Hulta 4:2 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för 
nybyggnad av Gånghester förskola, del av Hulta 4:2. Förstudien föreslår att man ska använda 
förskolan Sagans utformning men med vissa lokala justeringar. Dessa justeringar innefattar att 
byggnaden ska ha träfasad och förses med vegetationsbeklätt tak för att bättre smälta in i 
omgivningen. Vidare krävs det kompensationsåtgärder i omgivande natur i form av 
picknickbord och lekredskap av naturlig karaktär i samband med nybyggnation.  
 
Yrkanden 
 
Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert 
Sandberg (S), Eva Andersson (S), Bo-Göran Gunnarsson (MP) och Stefan Lindborg (V) yrkar 
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på att Förskolenämnden godkänner projekteringsframställan för nybyggnad av Gånghester 
förskola, del av Hulta 4:2,  i enlighet med upprättat förslag till beslut.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Gunvie Peeker (M) yrkar på att tillägg av text görs efter sista meningen i andra 
styckets första del i skrivelsen. Texttillägget lyder ” Förskolenämnden har svårt att inom budget 
finansiera denna och kommande nybyggnationer inom budgetram då skillnaden mellan hyrorna bara för detta 
projekt är 2 267 592 kr per år. Om inte tillskott till budget görs kommer nämnden troligtvis vara tvungen att 
minska antalet personal på förskolorna.” 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i 
enlighet med upprättat förslag till beslut. 
  
Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande. 
Nej innebär bifall till alliansgruppens yrkande. 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från 
att 

rösta 
Leif Johansson (S) X   
Marie Fridén (M)  X  
Linda Ikatti (S) X   
Robert Sandberg (S) X   
Eva Andersson (S) X   
Bo-Göran Gunnarsson (MP) X   
Mattias Karlsson (M)  X  
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)  X  
Stefan Lindborg (V) X   
Gunvie Peeker (M)  X  
Antal röster:  6 5  

 
Förskolenämnden har således med 6 röster mot 5 beslutat i enlighet med den rödgröna 
gruppens yrkande.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Gunvie Peeker (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.   
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för nybyggnad av Gånghesters 
förskola, del av Hulta 4:2. 
 
§ 148 Dnr 2017-00169 024 
Arvode för deltagande vid integrationsdagen den 7 november 2017 
Konferensen Integrationsdagen hölls på Stadsteatern i Kulturhuset den 7 november 2017. 
Tema var kultur, kulturarv och vägen till inkluderande i Borås. Huvudsakliga målgrupper var i 
första hand politiker, förvaltningsledning, verksamhetschefer, enhetschefer och 
samarbetspartners såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket samt 
frivilligorganisationer.  
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Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att de ledamöter/ersättare som deltog på integrationsdagen den 7 november 2017 
erhåller arvode i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda. 
 
§ 149 Dnr 2017/FN0106 214 
Remissvar: Detaljplan för del av Centrum, Saturnus 14 m.fl.   
Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad detaljplan för del av 
Centrum, Saturnus 14 m.fl. 
 
Enligt detaljplanen så vill man möjliggöra påbyggnad i två till tre plan över befintlig byggnad 
inom fastigheten Saturnus 14. Man vill även ändra användningen till centrum, skola och vård. I 
uppdraget från Kommunstyrelsen ingick att pröva lämpligheten för en förskola inom 
fastigheten. I bygglovet behöver särskilt fokus läggas på kvaliteten på friytan inom fastigheten 
samt lösningar för parkering och angöring. Det är av vikt att säkerställa att platsen är lämplig 
utifrån buller, risker och luftkvalitet. Antalet förskoleplatser i centrum är idag lågt och 
Förskolenämnden ser positivt på samtliga idéer som möjliggör fler förskolor i området.  
 
Yrkanden 
 
Niklas Arvidsson (KD) har inför dagens nämndsammanträde lämnat in ett ändringsyrkande 
(bilaga 3 till protokollet) där han yrkar på att textändring görs på två ställen i skrivelsen, i 
brödtexten samt i beslutssatsen. Förslag till textändring i beslutssatsen lyder” Förskolenämnden 
tillstyrker ”Detaljplan för del av Centrum, Saturnus 14 m.fl. ” med medskicket att nämnden inte bedömer att 
fastigheten är lämplig att inhysa en förskola i”.  

Leif Häggblom (SD) yrkar bifall till Niklas Arvidsson (KD) yrkande.  

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i 
enlighet med upprättat förslag till beslut att tillstyrka ”Detaljplan för del av Centrum, Saturnus 
14 m.fl.”. 

Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till ordförandens förslag.  
Nej innebär bifall till Niklas Arvidssons (KD) och Leif Häggbloms (SD) yrkande 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från 
att 

rösta 
Leif Johansson (S) X   
Marie Fridén (M) X   
Linda Ikatti (S) X   
Robert Sandberg (S) X   
Eva Andersson (S) X   
Bo-Göran Gunnarsson (MP) X   
Mattias Karlsson (M) X   
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)  X  
Stefan Lindborg (V) X   
Gunvie Peeker (M) X   
Antal röster:  9 2  

 
Förskolenämnden har således med 9 röster mot 2 beslutat i enlighet med ordförandens förslag.   
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Niklas Arvidsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  

Leif Häggblom (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för del av Centrum, Saturnus 14 m.fl.” och tydliggör behovet av 
förskola i centrumnära område. 
 
§ 150 Dnr 2017-00175 049 
Månadsrapport oktober 2017  
Periodens ekonomiska resultat är ett överskott om 4 234 tkr i förhållande till periodens budget. 
Till viss del beror överskottet i förhållande till budget på en återhållsamhet inom förvaltningen 
på grund av minskning av visst statsbidrag. Statsbidraget för minskade barngrupper för läsåret 
2017/18 blir ca 5 000 tkr lägre än för läsåret 16/17.  En del beror på svårigheten att få tag i 
utbildade förskollärare, vilket ger lägre personalkostnader. Nödvändiga inventarieinköp till vissa 
förskolor kommer att ske under hösten. Prognosen för helåret är +1 500 tkr.  
 
Tre medborgardialoger har genomförts under året. Samtliga av Förskolenämndens uppdrag 
under målområde ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” är genomförda eller delvis 
genomförda.  
 
I oktober månad är 6 053 barn inskrivna. Barn per årsarbetare låg under våren i snitt på 5,5. 
Även i oktober ligger verksamhetsmåttet på 5,5 barn per årsarbetare. 
 
Yrkanden 
 
Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert 
Sandberg (S), Eva Andersson (S), Bo-Göran Gunnarsson (MP) och Stefan Lindborg (V) yrkar 
på att Förskolenämnden godkänner Månadsrapport oktober 2017 enligt upprättat förslag till 
beslut. 
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Gunvie Peeker (M) lägger ett alternativt förslag till beslut om att 
Kommunfullmäktiges uppdrag 3.2.1 i rapporten ”Förskolenämnden får i uppdrag att se till att 
fördelningen mellan förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal 
har relevant utbildning ”rödmarkeras som ej genomfört. Samt att tillägg av text i kommentarsfältet 
görs med följande; ”Förvaltningen har vidtagit de åtgärder som varit möjliga inom budget, men 
bedömningen är trots detta att målet inte kommer att nås”. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i 
enlighet med upprättat förslag till beslut. 
  
Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande. 
Nej innebär bifall till alliansgruppens yrkande. 
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Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från 
att 

rösta 
Leif Johansson (S) X   
Marie Fridén (M)  X  
Linda Ikatti (S) X   
Robert Sandberg (S) X   
Eva Andersson (S) X   
Bo-Göran Gunnarsson (MP) X   
Mattias Karlsson (M)  X  
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)   X 
Stefan Lindborg (V) X   
Gunvie Peeker (M)  X  
Antal röster:  6 4 1 

 
Förskolenämnden har således med 6 röster mot 4 beslutat i enlighet med den rödgröna 
gruppens yrkande.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Gunvie Peeker (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.   
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner månadsrapport oktober 2017.  
 
§ 151 Dnr 2017/FN0143 04 
Användning av buffert 
Förskolenämndens buffert är avsedd för oförutsedda och icke-nivåhöjande händelser eller 
insatser under budgetåret. Förskolenämnden har för året 7 000 tkr i buffert, vilket motsvarar 1 
% av nämndbudgeten. Av dessa har 4 300 tkr används sedan tidigare. Det finns ett stort behov 
av upprustning av den pedagogiska miljön på ett flertal förskolor. Under hösten görs insatser på 
utvalda förskolor i form av inventarier. Insatserna avser innemiljö. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att använda 1 500 tkr ur bufferten för insatser i den pedagogiska miljön på utvalda 
förskolor. 
 
§152 Dnr 2017-00176 006 
Förskolenämndens sammanträdesdagar år 2018 
 
Beslut: 
Förskolenämnden fastställer följande ordinarie sammanträdesdagar för 2018: 

•Torsdagen den 25 januari  
•Torsdagen den 1 mars 
•Tisdagen den 27 mars 
•Torsdagen den 26 april 
•Torsdagen den 24 maj 
•Tisdagen den 19 juni 
•Torsdagen den 30 augusti 
•Torsdagen den 27 september 
•Torsdagen den 25 oktober 
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•Torsdagen den 29 november 
•Tisdagen den 18 december        

 
§153  
Anmälningsärenden 
 
Beslut: 
Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 153 a – 153 o till handlingarna. 
  
§154  
Delegationsbeslut   
Lista nr 7 med delegationsbeslut från verksamheten för oktober- november 2017.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna. 
 
§ 155 
Rapportering från kontaktpolitikerbesök på förskolor 
Robert Sandberg (S) och Bo-Göran Gunnarsson (MP) har besökt Lorensbergsgårdens förskola 
och rapporterar sina reflektioner därifrån.  
 
Niklas Arvidsson (KD) och Stefan Lindborg (V) har besökt Hässlegården, Våglängdsgården 
och Tunnlandsgårdens förskolor och rapporterar sina reflektioner därifrån.  
 
§ 156  
Övriga frågor 
Niklas Arvidsson (KD) ställer fråga kring status för ”Initiativärende- Nya lokaler för Ekbackens 
förskola, Aplared”. Förvaltningschef svarar att dialog förs med Lokalförsörjningsförvaltningen 
och Grundskoleförvaltningen kring detta.  
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
Leif Johansson Eva Andersson 
Ordförande  
  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla tisdagen den 5 december.  
 
 
Emelie Hansson  
Nämndsekreterare 



Kommunikationspolicy  
 
Denna kommunikationspolicy gäller för Borås Stads förvaltningar och bolag.  
 
Borås Stad är en öppen organisation som arbetar på uppdrag av kommuninvånarna. 
Vår kommunikationspolicy tydliggör hur kommunikation ska användas för att nå de mål som 
Kommunfullmäktige och andra politiska organ beslutar. 
 
God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med dem 
som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, ta tillvara sina 
rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. God kommunikation gör kommunens mål och beslut 
tydliga och förankrar dem hos invånarna. Den skapar förutsättningar för dialog, och är därmed 
en kärnfråga för demokratin. 
 
Vår information ska vara korrekt, ärlig och snabb. Den ska präglas av öppenhet och tydlighet och 
vara anpassad efter den aktuella målgruppens förutsättningar.  
I vår strävan efter en bred kommunikation ska vi göra vårt bästa för att möta målgrupperna på de 
arenor där de befinner sig – såväl fysiska som digitala.   
 
Kommunikationen ska stärka medarbetarnas kunskap och delaktighet. Kommunens medarbetare 
har ett eget ansvar för att söka och ta till sig information av betydelse för det egna arbetet och för 
kommunens verksamhet. Chefer i organisationen har ett särskilt ansvar för att tillhandahålla 
kunskap och skapa förutsättningar för dialog och kommunikation. Välinformerade och kunniga 
medarbetare i möten med kommuninvånarna är utomordentligt viktiga för Borås Stads 
kommunikation. 

Även kommunikation i form av marknadsföring från kommunen och dess bolag ska ske i 
kommunikationspolicyns anda.  

Den som har ansvar för en verksamhet ansvarar även för kommunikationen.  

I Handbok i kommunikation beskrivs hur vi ska använda kommunikationen för att kunna leva 
upp till vad som styrs av denna kommunikationspolicy.  
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att följa upp hur kommunikationspolicyn efterlevs. 
 
 
 
 
 
 



   13 oktober 2017 

   Till alla nämnder och bolag 

 

Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018, enligt 
Kommunfullmäktiges beslut om löpande revidering av styrdokumenten.  

Den här uppdaterade kommunikationspolicyn bygger liksom den nuvarande på 
synen att Borås Stad är en öppen organisation och att vår kommunikation ska präglas 
av öppenhet och tydlighet. Även i denna nya version framgår att den som har ansvar 
för en verksamhet också har ansvar för kommunikationen.  

Dock har policyn anpassats till en förändrad syn på kommunikation i samhället som 
framförallt handlar om ökade krav och önskemål på delaktighet och medskapande 
bland invånare, brukare, medarbetare och andra. Borås Stad som organisation önskar 
delaktighet från sina målgrupper eftersom det är en av demokratins kärnfrågor. Våra 
målgrupper förväntar sig också att ha möjlighet till att vara delaktiga i många av 
kommunens frågor. Därför har vi bland annat lagt till en formulering om att vi ska 
göra vårt bästa för att möta våra målgrupper på de arenor där de själva befinner sig, 
fysiska såväl som digitala.  

Denna version av kommunikationspolicyn trycker också mer på medarbetarens 
centrala roll i kommunikationen. Medarbetarna är de som möter våra målgrupper 
personligen och att de är välinformerade och kunniga är mycket viktigt.  

Kommunikationspolicyn är inriktad på att ange det förhållningssätt vi ska ha i vår 
kommunikation med omvärlden och internt i organisationen. Den innehåller de 
värdeord som anger vår attityd till kommunikationen och ger på så vis stöd för att 
agera i olika situationer. 

Allt vad praktiska råd och anvisningar finns i Handbok i kommunikation som finns 
såväl i tryckt form som på intranätet. Där finns rubriker som krisinformation, 
kontakter med massmedia, marknadsföring, intern information, webb, sociala medier, 
grafisk profil etc.  

Förslaget till kommunikationspolicy överlämnas med detta brev till alla nämnder och 
bolag för remissyttrande. Yttrande ska vara Kommunstyrelsen till handa senast den 8 
december 2017. 

 

Enligt uppdrag 

 

Marie Ingvarsson 



Ändringsyrkande  2017-11-30 
Förskolenämnden 

 

Ändringsyrkande - Detaljplan för del av Centrum, Saturnus 14 m.fl. 

Kristdemokraterna menar att fastigheten Saturnus 14 är illa lämpad för att 

inhysa en förskola. Vi ser framförallt problem med angöringspunkter och 

parkeringsplatser, men även uppenbara risker i att lösningen på bristande 

friytor uppges vara närheten till Annleundsparken och Stadsparken. Att 

dagligen göra utflykter som innebär att passera hårt trafikerade vägar, till 

oinhägnade parker med mycket folk i rörelse, menar vi är olämpligt.  

Vi instämmer i betydelsen av att hitta lösningar på det stora behov av 

förskoleplatser som finns i centrum. Men det är av vikt att kravbilden på 

potentiella nyetableringar inte sänks för till följd av det stora behovet. 

För Kristdemokraterna i Förskolenämnden föreslår jag följande textändring i 

remissvaret: 

”Enligt detaljplan för del av Centrum, Saturnus 14 m.fl. så vill man möjliggöra 

påbyggnad inom fastigheten Saturnus 14. Man vill även ändra användningen 

till centrum, skola och vård. I uppdraget från Kommunstyrelsen ingick att 

pröva lämpligheten för en förskola inom fastigheten. Förskolenämnden anser 

inte att fastigheten Saturnus 14 är lämplig för att inhysa en förskola.” 

Jag yrkar vidare på att beslutsmeningen ändras till; 

”Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för del av Centrum, Saturnus 14 m.fl.” 

med medskicket att nämnden inte bedömer att fastigheten är lämplig att 

inhysa en förskola i.” 

 

 

_______________________ 

Niklas Arvidsson 

Kristdemokraterna 
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