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Instans 

Förskolenämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, torsdagen den 27 september 
2018 kl 17:00- 18.00.  

Beslutande Ledamöter 

Leif Johansson (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Linda Ikatti (S), 2:e vice ordförande 
Eva Andersson (S) 
Lisa Tjärner (V) 
Stefan Medin (M) 
Niklas Arvidsson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Agron Cela (S) tjänstgörande för Robert Sandberg (S) 
Erik Johnson (MP) tjänstgörande för Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Lovisa Gustafsson (M) tjänstgörande för Mattias Karlsson (M) 
 

Närvarande Ersättare 
Ylva Lengberg (S) 
Pirita Isegran (M) 
Solveig Landegren (C) 
Kathy Johansson (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången)  
Marie Gerdin, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Helena Munthe Jiseborn, HR-chef (under ärendegenomgången) 
Karin Vapnar, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Emelie Hansson, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, måndagen den 8 oktober 
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla tisdagen den 9 
oktober 2018 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 105-120 
 Emelie Hansson  

 Ordförande 
  

 Leif Johansson  

 Justerare 
  

 Stefan Medin  
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§ 105  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Stefan Medin (M) med Niklas Arvidsson (KD) som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, måndagen den 8 oktober.      
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§ 106   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Vid dagens nämndsammanträde utökas föredragningslistan med ett ärende 
”Ersättning vid deltagande vid integrationsdagen den 6 november 2018”, § 116. 
Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.      
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§ 107  

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens nämndsammanträde.       

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(19) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-27 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr FN 2018-00113 2.4.1.0 

Tertialrapport 2 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Tertialrapport 2 2018.         

Sammanfattning av ärendet 

Tertialrapporten avser perioden januari-augusti 2018. Förskolenämnden 
redovisar ett ekonomiskt resultat på +3 176 tkr i förhållande till periodens 
budget. Prognosen för helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde under 2018 och kommer 
att vara ett återkommande inslag i olika forum. 

Förskoleförvaltningen hade under perioden 170801-180731 en sjukfrånvaro på 
9,0 %.  

Andelen förskollärare och barnskötare låg i augusti på 45 respektive 24 %. 

Antalet barn som nämnden har betalningsansvar för var i augusti ca 2,3 % fler 
än motsvarande månad förra året. Antal barn per årsarbetare låg i augusti på 5,1 
barn per årsarbetare.                

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 2 2018.                
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§ 109 Dnr FN 2018-00109 1.1.3.0 

Miljörapport T2 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 2 2018 och 
översänder densamma till Miljö-och konsumentnämnden.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog under våren 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 skall 
beskriva hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av 
Kommunfullmäktige beslutade målen.               

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 2 2018. 
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§ 110 Dnr FN 2018-00074 3.5.2.25 

Remiss - Motion: Förskolan spelar en viktig roll för 
barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i 
förskolan har lättare att klara skolan.  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker motionen ”Förskolan spelar en viktig roll för barns 
lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 
skolan”.    

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Niklas Arvidsson (KD) och Lovisa 
Gustafsson (M) reserverar sig emot beslutet.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har översänt rubricerad remiss till Förskolenämnden för 
yttrande. I remissen föreslås Försskolenämnden uppdras att utreda möjligheten 
att göra en avdelning i någon förskola till språkförskola.  

Alla förskolor i Borås Stad har ett tydligt uppdrag att arbeta för att varje barn 
får utveckla sitt/sina språk i verksamheten. Detta är reglerat i förskolans 
läroplan: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål 
än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 
såväl på svenska som på sitt modersmål”.  Det betyder att kompetens inom 
detta område ska finnas och finns på alla förskolor.  

Mot bakgrund av detta avstyrker Förskolenämnen motionen ” Förskolan spelar 
en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan 
har lättare att klara skolan”.  

Beslutsunderlag 

Motion ” ”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. 
Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan”, 2018-05-17                  

Yrkanden 

Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), 
Eva Andersson (S), Lisa Tjärner (V), Agron Cela (S) och Erik Johnson (MP) 
yrkar på att Förskolenämnden avstyrker motionen.   

Allianspartierna i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), 
Niklas Arvidsson (KD) och Lovisa Gustafsson (M) yrkar på att 
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Förskolenämnden beslutar i enlighet med deras alternativa förslag till beslut att 
tillstyrka motionen (bilaga 1 till protokollet). 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.     

Omröstning begärs.   

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning.  

JA innebär bifall den rödgröna gruppens yrkande.  

NEJ innebär bifall till allianspartiernas alternativa förslag till beslut.    

Omröstningsresultat 

JA röstas av Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Eva Andersson (S), Lisa 
Tjärner (V), Agron Cela (S) och Erik Johnson (MP).   

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Lovisa Gustafsson (M) och Leif Häggblom (SD).  

Förskolenämnden har således med 6 röster mot 5 beslutat i enlighet med den 
rödgröna gruppens yrkande.     
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§ 111 Dnr FN 2018-00051 1.1.4.2 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i Budget, 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner uppföljningen av Kommunfullmäktiges uppdrag 
som inte ingår i budget för Förskolenämnden och beslutar att översända denna 
till Kommunstyrelsen för kännedom.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 
i budget redovisar Förskolenämnden status för nämndens uppdrag två gånger 
per år i samband med delårsuppföljningarna.                             

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018, 
nämndernas rapport.                  
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§ 112 Dnr FN 2017-00181 714 

Ansökan annan pedagogisk verksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beviljar ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg för 
Ekolek Barnomsorg AB. Bidrag medges, enligt ansökan, för 35 barn fördelade 
på 5 dagbarnvårdare.    

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden i Borås Stad har granskat er ansökan om bidrag till 
pedagogisk omsorg.  

Bidrag medges, enligt ansökan, för 35 barn fördelade på 5 dagbarnvårdare. Om 
verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas ska ny ansökan 
göras. Ett exempel på detta är om huvudmannen avser att utöka barnantalet i 
verksamheten. 

Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen 
uppfyller de villkor som anges i skollagen. Rätten till bidrag upphör automatiskt 
om huvudmannen inte startat verksamheten inom ett år efter 
Förskolenämndens godkännande.                

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om rätt till bidrag för annan pedagogisk omsorg Ekolek 
Barnomsorg AB inklusive bilagor 2018-04-19 

2. Komplettering till ansökan inkommen 2018-05-30 

3. Komplettering till ansökan inkommen 2018-07-28   

4. Annonsmanus inkommen 2018-08-08  

 

Samtliga övriga handlingar i ansökningsärendet finns att tillgå vid 
nämndsammanträdet.     
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§ 113 Dnr FN 2018-00115 3.5.1.6 

Initiativärende: Borås Stad ska gå i bräschen för våra 
bönder 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att i sin egen operativa verksamhet, välja att servera 
svenskt nötkött några extra gånger i månaden, med anledning av rådande 
situation.        

Sammanfattning av ärendet 

Vid nämndsammanträdet 2018-08-30 lade allianspartierna genom Marie Fridén 
fram initiativärende ”Borås Stad ska gå i bräschen för våra bönder” där de 
föreslog nämnden besluta att i sin egen operativa verksamhet, välja att servera 
svenskt nötkött några extra gånger i månaden, med anledning av rådande 
situation som uppkommit efter sommarens torka.   

Förskolenämnden beslutade att remittera initiativärendet till 
Förskoleförvaltinngen för vidare beredning till nämndsammanträdet 2018-09-
27. I dialog med chef för kost och lokalvård på Grundskoleförvaltningen 
framkommer att det är möjligt för kostverksamheten att genom ordinarie 
livsmedelsavtal köpa svenskt nötkött i den utsträckning som initiativärendet  
önskar till förskolor/skolor. 

Kostverksamheten bedömer att initiativärendet kan genomföras 
kostnadsneutralt, dvs det blir inte en dyrare livsmedelskostnad på grund av 
initiativärendet.       

Initiativärenden har redan godtagits av grundskolenämnden. Det innebär att de 
förskolor som har mottagningskök och får sin mat skickat ifrån skolkök 
antingen får mat i enlighet med initiativärendet eller så får de det vegetariska 
skolalternativet. Med bakgrund av detta tillstyrker Förskolenämnden 
initiativärendet.              

Beslutsunderlag 

1. Initiativärenden ”Borås Stad ska gå i bräschen för våra bönder”.               
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§ 114 Dnr FN 2018-00118 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Hässleholmen, Enheten 15 
Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Hässleholmen, Enheten 15 Borås 
Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.         

Sammanfattning av ärendet 

Planens syfte är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning för fastigheten 
Enheten 15 vilket möjliggör att fastigheten kan styckas av till flera fastigheter. I 
övrigt sker inga andra förändringar i detaljplanen. 

Planområdet ligger i Hässleholmen söder om Kyrkvägen. Fastigheten är 
lokaliserad utmed Stenkastgatan. Marken är i privat ägo och omfattar cirka 2147 
m2. Förskolenämnden har inget att invända mot förslaget.              

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för Hässleholmen, Enheten 15 Borås Stad.                 
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§ 115 Dnr FN 2018-00124 2.0.1.0 

Ersättning vid deltagande i seminariedag "Samverkan 
mellan den ideella och offentliga sektorn" den 17 
oktober 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltar vid 
seminariedag ”Samverkan mellan den ideella och offentliga sektorn” den 17 
oktober 2018 erhåller ersättning i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om 
Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda.               

Sammanfattning av ärendet 

Fritids-och folkhälsoförvaltningen har bjudit in tjänstemän och politiker till en 
utbildningsdag den 17 oktober kring ”Samverkan mellan den ideella och 
offentliga sektorn”.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda.                 
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§ 116 Dnr FN 2018-00129 1.1.1.3 

Ersättning vid deltagande vid integrationsdagen den 6 
november 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter/ersättare som deltar på 
integrationsdagen den 6 november 2018 erhåller ersättning i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare som deltar vid integrationsdagen 
den 6 november erhåller ersättning  i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 
om Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda. Årets 
integrationskonferens kommer att handla om ungas samhällsdeltagande, rätt till 
inflytande, utrikesfödda ungdomar som en resurs på framtidens arbetsmarknad, 
men även brottslighet och gängkriminalitet.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda.                   
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§ 117 Dnr FN 2018-00008 1.4.1.25 

Anmälningsärenden  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-08-21 – 2018-09-17 till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-08-21 – 2018-09-17.                
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§ 118 Dnr FN 2018-00007 1.2.3.25 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 27 september 2018.       

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 5.    
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§ 119 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger informationen från kontaktpolitikerna till 
handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Linda Ikatti (S), Stefan Medin (M) och Erik Johnson (MP har besökt Trollevis 
förskola i Sparsör och Växthusets förskola i Bredared och rapporterar sina 
reflektioner därifrån.       
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§ 120 Dnr FN 2018-00127 3.2.2.4 

Återrapportering från medborgardialog 17 september 
2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger informationen från medborgardialogen till 
handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

En medborgardialog hölls den 17 september vid den mobila öppna förskola 
Tittut, som för dagen stod uppställd vid en lekplats på Norrmalm. Ett tiotal 
föräldrar kom dit med sina barn. Från Förskolenämnden deltog Leif Johansson 
(S), Linda Ikatti (S), Erik Johnson (MP) och Kathy Johansson (SD).  

Frågor som diskuterades var bland annat öppna förskolor, kö till nattomsorg, 
stora barngrupper och inskolningssamtal med förstagångsföräldrar.  

Nästa medborgardialog kommer att hållas den 30 oktober kl. 10.00-11.00 på 
Norrby Familjecentral.       

 

 

 



ALTERNATIVT BESLUTFÖRSLAG 

Remiss - Motion: Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och 

språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker motionen ”Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande 
och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan”. 

Sammanfattning 

SVENSKA SPRÅKET ÄR BILJETTEN IN I DET SVENSKA SAMHÄLLET 

Att kunna svenska är en biljett in i det svenska samhället. Barn som kan svenska klarar skolan 

bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar. Och en 

förälder som kan svenska kan få jobb, prata med barnens lärare eller gå till läkaren på egen hand. 

För många kvinnor handlar det om att stå på egna ben både i förhållande till sin partner och till 

samhället. Att kunna svenska innebär frihet och självbestämmande. 

SPRÅKFÖRSKOLA – MER SVENSKA FÖR NYANLÄNDA BARN 

Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan. Förskolan är bra för alla barn men fyller en 
särskild roll för de barn som inte talar svenska och som inte heller har föräldrar som är 
svensktalande. Vi vill att fler barn till nyanlända ska få gå i förskolan för att få träna svenska. 

Mot bakgrund av ovanstående tillstyrker Förskolenämnden motionen ”Förskolan spelar en viktig
roll för barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan”. 

Marie Fridén 

Moderaterna 

Niklas Arvidsson 

Kristdemokraterna 

Linda Rudenwall 

Liberalerna  
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