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§ 121  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Stefan Lindborg (V), med Bo-Göran Gunnarsson (MP) som ersättare, utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen 
äger rum på Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, fredagen den 2 
november. 
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§ 122   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Vid dagens nämndsammanträde utökas ärendelistan med ett initiativärende, 
”Minska sjukskrivningarna bland barnskötare och förskollärare”, § 133. 
Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns     
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§ 123   

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens nämndsammanträde.       

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(25) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-30 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr FN 2018-00132 2.4.1.4 

Månadsrapport september 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Månadsrapport, september 2018.     

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapporten avser perioden januari-september 2018. Förskolenämnden 
redovisar ett resultat på +2 829 tkr i förhållande till periodens budget. 
Prognosen för helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. 

Andelen förskollärare och barnskötare låg i september på 48 respektive 26 %. 
Antal barn per årsarbetare låg i september på 5,2 barn per årsarbetare.                

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport september Förskolenämnden.                 
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§ 125 Dnr FN 2018-00114 1.1.5.0 

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättat svar och översänder detta till Fritids-
och folkhälsonämnden.      

Sammanfattning av ärendet 

I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med  
De idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick 
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot 
Kommunstyrelsen. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i 
handlings- och uppdragsplaner. Tillsammans ska parterna inspirera till 
samverkan, mobilisera kring gemensamma intressen och utveckla 
samarbetsformer inom ramen för Överenskommelsen i Borås. 
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och 
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,  
som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att 
förhålla oss till varandra när vi vill samverka. 
 
Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 

Förskolenämnden har samverkat med De idéburna organisationerna framför 
allt inom öppna förskolorna och Familjecentralerna. De idéburna 
organisationerna är en viktig framgångsfaktor när var och en av besökarna ska 
skapa sig en bra grund att stå på och få en tillhörighet i samhället oavsett 
bakgrund. Det har visat sig vara ett framgångsrikt arbete där många besökare 
har hittat sitt intresse och sitt sociala nätverk. Det gäller både kortsiktigt och 
långsiktigt. Besökarna kan också påverka vilka organisationer som de vill träffa 
och även hur det skulle kunna gå till och i vilket syfte. 

Vad är hindren/Svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan 
med De idéburna organisationerna? 

Samverkan med De idéburna organisationerna har genomförts utan några 
problem och alla aktörer är villiga att fortsätta samverkan. Det finns en 
öppenhet mellan verksamheterna och ett intresse från alla som bidrar till att 
underlätta samverkan. Samverkan sker även med olika trossamfund, 
idrottsföreningar, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) 
och många fler.  Så i dagsläget finns inga hinder eller svårigheter. 
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Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt 
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de 
närmaste åren? 

Förskolenämnden har samverkat med De idéburna organisationerna framför 
allt inom öppna förskolorna och Familjecentralerna. Där arbetar nämnden 
bland annat med att skapa sociala nätverk, arbetar med integration och 
delaktighet med besökarna. Den samverkan kan självklart alltid utvecklas.   

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för 
er att samverka? 

Det centrala Överenskommelsearbetet skulle kunna skapa förutsättningar om vi 
skulle bli i behov av stöttning för samverkan vilket inte är aktuellt i nuläget. 

Andra synpunkter? 

Nej.    

Beslutsunderlag 

Överenskommelsen i Borås 

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås                
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§ 126 Dnr FN 2018-00117 3.5.2.0 

Motion: Maten i kommunal verksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker motion ”Maten i kommunal verksamhet” och 
översänder svaret till Kommunstyrelsen.        

Reservationer 

Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.      

Sammanfattning av ärendet 

Innehållet i förskolan styrs av läroplan för förskolan (Lpfö 98). I den beskrivs 
bland annat barns inflytande och hur man ska arbeta med den. Det innebär att 
barnen arbetar med inflytande inom flera olika områden till exempel arbetssätt, 
innehåll och lärmiljö. Det innebär även att man arbetar med inflytande över den 
mat som man intar på förskolan på olika sätt. På vissa förskolor har man ett 
barnråd och på andra förskolor har man något annat forum. Hur man arbetar 
med barns inflytande står också beskrivet i läroplanen och att ansvariga för det 
är förskollärarna, arbetslaget och förskolechefen.  

I Läroplan för förskolan står vidare att i förskolan läggs grunden för att barnen 
ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de 
alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 
förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 
för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 
verksamheten. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 
möjlighet att påverka sin situation, 

 utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för 
förskolans miljö, och 

 utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska 
principer genom att få delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande.” 

Förskolenämnden vill låta varje förskola besluta om på vilket sätt ett matråd 
kan upprättas.              
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Beslutsunderlag 

1. Läroplan för förskolan (Lpfö 98)                  

Yrkanden 

Ordförande Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert Sandberg (S), Agron 
Cela (S), Stefan Lindborg (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP) yrkar på att 
nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut.  

Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) yrkar på att Förskolenämnden avstyrker motionen.  

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
Förskolenämnden beslutat i enlighet med ordföranden med fleras förslag.      

Omröstning begärs.   

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning.  

JA innebär bifall till ordföranden med fleras förslag.  

NEJ innebär bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.      

Omröstningsresultat 

JA röstas av Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert Sandberg (S), Agron 
Cela (S), Stefan Lindborg (V) och Bo Göran Gunnarsson (MP). 

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M) och 
Niklas Arvidsson (KD).   

Leif Häggblom (SD) avstår från att rösta.  

Förskolenämnden beslutar med 6 röster mot 4 att, i enlighet med ordföranden 
med fleras förslag, tillstyrka motionen.     
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§ 127 Dnr FN 2018-00015 2.6.1.1 

Nybyggnad av Alidebergs förskola, Vildmarken. Del av 
Lundby 1:1 Skogshyddan  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för 
nybyggnation av Alidebergs förskola, Vildmarken. Del av Lundby 1:1 
Skogshyddan.    

Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Leif Häggblom (SD) deltar inte i beslutet.       

Reservationer 

Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet.  

Protokollsanteckning  

Leif Häggblom (SD) lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 1 till 
protokollet).     

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har vid nämndsammanträdet den 26 oktober 2017 hemställt 
Lokalförsörjningsnämnden om att förstudie för ny förskola vid Alideberg ska 
påbörjas. Förskolenämnden har vidare tillstyrkt Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan vid nämndsammanträdet den 26 april 2018.  

I anslagsframställan från Lokalförsörjningsnämnden framkommer att projektets 
budget överskrids och Förskolenämnden är oroliga över kostnadsökningen och 
ökade hyreskostnader. Dock är behovet av förskoleplatser stort i området. 
Förskolenämnden vill också påminna om Kommunfullmäktiges uppdrag för 
2018. Lokalförsörjningsnämnden uppdras att vid planering av nya förskolor 
överväga samlokalisering av förskolor och bostäder för äldre.     

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan för Alidebergs förskola, Vildmarken. Del av Lundby 1:1 
Skogshyddan.                  
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Yrkanden 

Inför dagens nämndsammanträde har Moderaterna och Kristdemokraterna i 
Förskolenämnden lämnat in ett alternativt förslag till beslut om återremiss av 
ärendet (se bilaga 2 till protokollet). 

Ordförande Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert Sandberg (S), Agron 
Cela (S), Stefan Lindborg (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP) yrkar att 
nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut, att tillstyrka 
anslagsframställan. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer proposition på Moderaternas och Kristdemokraternas 
yrkande om att återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  

Omröstning begärs.    

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning.  

NEJ innebär att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.  

JA innebär bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas yrkande att 
återremittera ärendet.     

Omröstningsresultat  

NEJ röstas av  Leif Johansson (S). Linda Ikatti (S), Robert Sandberg (S),  
Agron Cela (S) och Stefan Lindborg (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP).  

JA röstas av Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M), Niklas 
Arvidsson (KD) och Leif Häggblom (SD).  

Förskolenämnden beslutar med 6 röster mot 5 att ärendet avgörs på dagens 
sammanträde.   

Beslutsgång 2 

Ordförande Leif Johansson (S) ställer frågan om Förskolenämnden antar 
upprättat förslag till beslut, att tillstyrka anslagsframställan och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget.  

Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Leif Häggblom (SD) deltar inte i beslutet  
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§ 128 Dnr FN 2018-00075 2.3.6.0 

Initiativärende - Extratjänster 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av frågeställningarna i 
Initiativärende Extratjänster och lägger informationen till handlingarna.          

Sammanfattning av ärendet 

Allianspartierna i Förskolenämnden lade vid sammanträdet 2018-05-24 
Initiativärende - Extratjänster där de ville ha svar på ett antal frågor. 
Förskolenämnden beslutade att uppdra åt Förskoleförvaltningen att till ett av de 
kommande nämndsammanträdena redovisa svar på följande frågor. 

Hur många extratjänster finns inom förvaltningen? 

Svar: ca 15 st 

Vad är syftet och arbetsuppgifterna för extratjänsterna? 

Svar: Extratjänsterna är en arbetsmarknadsinsats för långtidsarbetslösa och 
nyanlända för att få en kontakt med arbetslivet. Arbetsuppgifterna varierar 
något, men handlar övergripande om ”guldkantsuppdrag” i verksamheten. De 
ersätter inte ordinarie personal och tar inte heller över arbetsuppgifter som 
anställd personal ska göra. Det kan däremot handla om att tvätta lekmaterial, 
torka bord, sopa i tambur och/eller under bord när det inte ingår i det ordinarie 
lokalvårdsuppdraget. Det kanske också handla om att vara delaktig i barngrupp 
utan att vara ansvarig för aktivitet eller barn samt att läsa böcker för barnen. 

Hur många handledare finns utbildade för uppdraget? 

Svar: Varje person som går på en extratjänst har en tilldelad handledare som har 
avsatt tid för handledning. Denna person har inte nödvändigtvis en akademisk 
handledarutbildning. Handledaren är oftast en pedagog som är närvarande i 
verksamheten, men kan också vara en biträdande förskolechef. 

Vad är kostnaden för förvaltningen? 

Svar: Inga kostnader. 

Vilka konsekvenser blir det, för den anställde och för nämnden, om 
statsbidraget försvinner? 

Svar: Om statsbidraget för extratjänster försvinner går förvaltningen tillbaka till 
det som var tidigare, vilket innebär att det blir små konsekvenser för nämnden. 
Konsekvenserna för den anställde är Arbetslivsförvaltningen bättre lämpad att 
svara på.                
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Beslutsunderlag 

1. Information från HR avdelningen i dialog med verksamhetscheferna inom 
Förskoleförvaltningen.              
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§ 129 Dnr FN 2017-00151 214 

Yttrande över detaljplan Norrby, Garvaren 15 med flera 
Kronängsparken Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 
Kronängsparken Borås Stad, men vill att Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
detaljplan ser över möjligheten att bygga en förskola med 140 förskoleplatser. 
Svaret översändes till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Reservationer 

Stefan Lindborg (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.       

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Norrby, 
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken Borås Stad, I planbeskrivningen 
framgår att planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny förskola med sex 
avdelningar och bostäder ovanpå. Förskolenämnen vill poängtera att man vill 
att Samhällsbyggnadsnämnden i detaljplan ser över möjligheten att bygga en 
förskola med 140 förskoleplatser.  

Förskolenämnden påtalar vikten av att i ett tidigt skede beakta barnperspektivet 
vid anrättningar av trottoarer, vägar och parkeringar. Detta för att en säker 
hämtning och lämning av barn skall kunna ske utav vårdnadshavare, och för att 
säkerhetsställa att det blir goda transporter av varor till och från förskolan. Det 
bör även finnas parkeringsmöjligheter för medarbetare och vårdnadshavare 
inom området.   

Om Kronängsgårdens förskola, belägen i Norrbyhuset, på sikt skall lämnas 
måste ytterligare förskola, utöver den som finns i denna detaljplan, tas fram på 
Norrbyområdet.         

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 
Kronängsparken Borås Stad, 2018-09-26                 

Yrkanden 

Inför dagens nämndsammanträde har Stefan Lindborg (V) lämnat in ett 
alternativt förslag till beslut (bilaga 3 till protokollet) där han yrkar på att 
Förskolenämnden avstyrker detaljplanen.   
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Ordförande Leif Johansson (S) yrkar på att nämnden tillstyrker upprättat 
förslag till beslut.  
 
Ordförande Leif Johansson (S) ställer upprättat förslag till beslut mot Stefan 
Lindborgs (V) yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med upprättat 
förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs.   

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning.  

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut.  

NEJ innebär bifall till Stefan Lindborgs (V) yrkande.   

Omröstningsresultat 

JA röstas av Leif Johansson (S), Marie Fridén (M), Linda Ikatti (S), Robert 
Sandberg (S), Agron Cela (S), Bo-Göran Gunnarsson (MP), Mattias Karlsson 
(M), Stefan Medin (M), Niklas Arvidsson (KD) och Leif Häggblom (SD).   

NEJ röstas av Stefan Lindborg (V).   

Förskolenämnden beslutar med 10 röster mot 1 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.    
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§ 130 Dnr FN 2018-00133 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 
1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden är positiv till placeringen av förskolan och tillstyrker 
detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad. Svaret 
översändes till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Sjömarken, 
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad. I planbeskrivningen framgår att 
planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny förskola med sex 
avdelningar i stadsdelen Sjömarken. Förskolenämnden vill poängtera att man 
vill att förskolan ska ha 120 förskoleplatser.  

Förskolenämnden påtalar vikten av att i ett tidigt skede beakta barnperspektivet 
vid anrättningar av trottoarer, vägar och parkeringar. Detta för att en säker 
hämtning och lämning av barn skall kunna ske utav vårdnadshavare, och för att 
säkerhetsställa att det blir goda transporter av varor till och från förskolan. 

Förskolenämnden påtalar även vikten av att genomföra åtgärder så att 
riktvärden för buller ej överskrids och att skyddsavstånd till järnväg inte 
underskrider rekommenderade avstånd.                        

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, 
Borås Stad, 2018-10-04.                  
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§ 131 Dnr FN 2018-00139 3.1.1.2 

Yttrande över för detaljplan Druvefors, Björnflokan 5 
m.fl. Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden är positiv till placeringen av förskolan och tillstyrker 
detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl., Druveforsvägen. Svaret 
översändes till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Druvefors, 
Björnflokan 5 m.fl., Druveforsvägen. I planbeskrivningen framgår att planens 
syfte är genom förtätning av bostäder, kontor och handel utveckla 
Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med 
stadskärnan. Syftet är också att skapa en ny förskola på Druvefors med 120 
förskoleplatser.  

I det aktuella planförslaget är förskolan integrerad med bostadsbebyggelsen och 
angörs från Druveforsvägen. Placeringen har utvärderats utifrån buller, partiklar 
och närhet till farlig godsled för att säkerställa att det är lämpligt.  

Förskolenämnden påtalar vikten av att i ett tidigt skede beakta barnperspektivet 
vid anrättningar av trottoarer, vägar och parkeringar. Detta för att en säker 
hämtning och lämning av barn skall kunna ske utav vårdnadshavare, och för att 
säkerhetsställa att det blir goda transporter av varor till och från förskolan. 

Förskolenämnden påtalar även vikten av att genomföra åtgärder så att 
riktvärden för buller och partiklar ej överskrids och att avstånd till farlig gods-
led inte underskrider rekommenderade avstånd.               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl., 
Druveforsvägen, 2018-10-10.                 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(25) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-30 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 132 Dnr FN 2018-00042 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för ändring genom tillägg av 
Detaljplaner för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 
m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker ändring genom tillägg av Detaljplaner för Fristad, 
Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås 
Stad. Svaret översänds till Samhällsbyggnadsnämnden.         

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ändring genom tillägg av 
Detaljplaner för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan 
för Kvarbo 2:1, Borås Stad. I planbeskrivningen anges att syftet med ändringen 
av detaljplanen är att utöka befintliga byggrätter, för att möjliggöra 
åretruntboende i samband med VA-sanering. Inom aktuellt planområde finns 
70 bostadshus där flertalet är av sommarstugestandard. Aktuellt planförslag 
tillskapar inte fler byggrätter utan möjliggör större byggrätter för befintliga 
fastigheter.  

I samband med att områden förtätas med bostäder vill Förskolenämnden påtala 
vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor.                

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för Ändring genom tillägg av Detaljplaner för Fristad, 
Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås 
Stad.            

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(25) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-30 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 133 Dnr FN 2018-00146 1.1.3.1 

Initiativärende: Minska sjukskrivningarna bland 
barnskötare och förskollärare 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att remittera initiativärendet till 
Förskoleförvaltningen för beredning.       

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M) och Niklas 
Arvidsson KD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.      

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Lindborg (V) lägger vid dagens nämndsammanträde fram ett 
initiativärende ” Minska sjukskrivningarna bland barnskötare och förskollärare” 
(bilaga 4 till protokollet). I ärendet föreslår Vänsterpartiet nämnden besluta att 
utse en grupp med representanter från politiken, från förvaltningen och från de 
fackliga organisationerna. Gruppens uppgift skulle vara att arbeta fram konkreta 
åtgärder för att minska sjuktalen och förbättra arbetsmiljön.       

Beslutsunderlag 

Initiativärende: Minska sjukskrivningarna bland barnskötare och förskollärare    

Yrkanden 

Ordförande Leif Johansson (S) yrkar att Förskolenämnden remitterar 
initiativärendet till Förskoleförvaltningen för beredning.  

Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) yrkar att nämnden avstyrker initiativärendet.  

Ordförande Leif Johansson (S) ställer sitt förslag till beslut mot Marie Fridén 
(M) med fleras förslag till beslut och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
ordförandens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs.      

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning.  

JA innebär bifall till ordförandens förslag till beslut.  
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NEJ innebär bifall till Marie Fridén (M) med fleras förslag att avstyrka 
initiativärendet.     

Omröstningsresultat 

 JA röstas av Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert Sandberg (S), Agron 
Cela (S), Stefan Lindborg (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP).  

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

Förskolenämnden beslutar med 6 röster mot 5 att i enlighet med ordförandens 
förslag till beslut remittera initiativärendet till Förskoleförvaltningen för 
beredning.    
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§ 134 Dnr FN 2018-00008 1.4.1.25 

Anmälningsärenden 2018-10-30 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-09-18 – 2018-10-17 till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-09-18 – 2018-10-17.                
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§ 135 Dnr FN 2018-00007 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 2018-10-30 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 30 oktober 2018.       

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 6.    
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§ 136 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger informationen från kontaktpolitikerna till 
handlingarna.       

Sammanfattning 

Leif Häggblom (SD) och Marie Fridén (M) har besökt Sagans förskola och 
Liljebergets förskola och rapporterar sina reflektioner därifrån.  

Leif Johansson (S), Kathy Johansson (SD), Solveig Landegren (C ) och Lovisa 
Gustafsson (M) har besökt KreaNova och rapporterar sina reflektioner 
därifrån.  

 



Protokollsanteckning 

Avser förskolenämndens sammanträde 2018-10-30 
Ärende 7 Dnr FN 2018-00015 2.6.1.1  
Nybyggnad av Alidebergs förskola, Vildmarken. Del av Lundby 1:1 Skogshyddan   

Vi från Sverigedemokraterna anser också att den stigande kostnaden är markant och att förslaget bör 
ligga närmare ursprunglig investeringskostnad. 

Men vi anser att det inte räcker att påminna om Kommunfullmäktiges uppdrag om att 
Lokalförsörjningsnämnden vid planering av förskolor ska överväga samlokaliseringar av förskolor och 
bostäder för äldre. 

Vi anser frågan om samlokalisering är väldigt viktig och väljer därför. 
- att inte delta i detta beslut. 

Leif Häggblom 
Ledamot i förskolenämnden 

Kathy Johansson 
Ersättare i förskolenämnden 
Sverigedemokraterna, Borås

   



ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 
Förskolenämnden  2018-10-30 
 

 

Anslagsframställan för förskola på Alideberg, Vildmarken, Del av 
Lundby 1:1 Skogshyddan 
 

Moderaterna och Kristdemokraterna ser att behovet av förskoleplatser på Alide-
bergsområdet är stort och att en förskola enligt förslaget hade varit ett välkommet 
tillskott. Projektet finns också med i investeringsplanen för Borås Stads budget 
2018 med en investeringskostnad på 40.150tkr. När ärendet nu kommer upp för 
beslut och Lokalförsörjningsnämnden har räknat på ekonomin, utifrån endast ett 
inkommet anbud, landar totalsumman på 47.400tkr. Det är således en ökning med 
nästan 20 % från det ursprungliga förslaget i investeringsbudgeten för 2018.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Trots behovet av förskoleplatser anser vi att man behöver väga nyttan kontra kost-
naden, och inte spendera mer av boråsarnas skattemedel än vad som är rimligt. Det 
nuvarande förslaget skulle i och med den högre totalsumman också innebära mer-
kostnader, bland annat i ökad hyra.  

Vi vill också påminna om Kommunfullmäktiges uppdrag om att Lokalförsörjnings-
nämnden vid planering av förskolor ska överväga samlokaliseringar av förskolor 
och bostäder för äldre. 

Moderaterna och Kristdemokraterna vill med bakgrund av ovanstående återremit-
tera ärendet till Lokalförsörjningsnämnden som ska återkomma med ett förslag i 
linje med den ursprungliga investeringskostnaden på 40.150tkr. 

Förskolenämnden föreslås besluta: 
- Att återremittera förslaget till ny förskola, på Alideberg, Vildmarken, Del av 
Lundby 1:1 Skogshyddan, till Lokalförsörjningsnämnden som ska återkomma med 
ett förslag i  linje med den ursprungliga investeringskostnaden på 40.150tkr.  

- Att Lokalförsörjningsnämnden återkommer skyndsamt med nytt förslag. 

För Moderaterna och Kristdemokraterna via 
Marie Fridén (M) 1:e vice ordförande 



Alternativt förslag till Förskolenämndens möte 2018-10-30: 

Ärende 9: Yttrande över detaljplan Norrby, Garvaren 15 med 

flera Kronängsparken Borås Stad 

 

 

 

 

Vänsterpartiet inser behovet av att öka antalet förskoleplatser i Borås Stad. I grund och botten, 

som vårt agerande tidigare i processen har visat, är vi positiva till en nybyggd förskola på 

Norrby och välkomnar investeringar som förbättrar närmiljön för de boende i stadsdelen. 

Mycket av det som finns i det liggande förslaget till detaljplan ser också mycket bra ut och 

skulle bidra till att utveckla området. 

Däremot ser Vänsterpartiet allvarligt på att förslaget till detaljplan innebär att den fotbollsplan 

som finns i området försvinner. Fotbollsplanen är viktig för Norrby. Den bidrar till en aktiv 

fritid för stadsdelens unga och underlättar för föreningslivet. I dagsläget används 

fotbollsplanen av fem idrottsföreningar (FUB Borås, Somaliska FF, Pars, Somaliska sport och 

kultur föreningen och Norrby IF) och därutöver också till spontanidrott, något som det av 

folkhälsoskäl finns goda argument för att uppmuntra. Enligt uppgift har Norrby IF 

verksamhet för ett 50-tal yngre barn på idrottsplatsen idag. 

Det är viktigt att notera att ett borttagande av fotbollsplanen inte kommer att lösa de 

ordningsproblem som beskrivs i det upprättade förslaget. 

Vänsterpartiet fortsätter arbeta för fler förskoleplatser på Norrby, men denna ambition måste 

förenas med möjligheter till spontanidrott och ett levande föreningsliv på Norrby. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi: 

Att Förskolenämnden avstyrker detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 

Kronängsparken Borås Stad och uppdrar åt Förskoleförvaltningen att vidare utreda frågan om 

hur antalet förskoleplatser på Norrby kan utökas. 

För Vänsterpartiet i Förskolenämnden 

Lisa Tjärner och Stefan Lindborg 

 



Till Förskolenämndens möte 2018-10-30: 

Initiativärende: Minska sjukskrivningarna bland 
barnskötare och förskollärare 
 

 

 

 

 

Vänsterpartiet ser allvarligt på de höga sjuktalen bland förskollärare och barnskötare. Borås 

Stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Hos oss ska arbetsmiljön vara så bra att man inte 

blir sjuk av jobbet. En bra arbetsmiljö är också en viktig faktor för att hantera de utmaningar 

som svårigheterna att rekrytera personal innebär. Barnskötare och förskollärare utför ett av 

samhällets viktigaste arbeten – de tar hand om våra barn – och måste få bättre förutsättningar 

att göra sitt jobb. 

Nu krävs krafttag i förskolenämnden för att möta de höga sjuktalen. Därför förslår 

Vänsterpartiet att en grupp utses med representanter från nämnden, från förvaltningen och 

från de fackliga organisationerna. Genom att samla politiken, förvaltningen och 

arbetstagarnas representanter tror vi att förutsättningarna för att hitta sätt att motarbeta de 

höga sjuktalen är bra. 

Gruppens uppgift skulle vara att arbeta fram konkreta åtgärder för att minska sjuktalen och 

förbättra arbetsmiljön. Tänkbara frågeställningar att diskutera skulle till exempel kunna 

handla om de anställdas inflytande över arbetet, arbetsbelastningen och möjlighet till 

återhämtning. Enligt vår mening bör gruppen förhållandevis skyndsamt komma fram till 

resultat. 

Med tanke på tidpunkten i mandatperioden tycker vi att det är lämpligt att gruppen tillsätts 

efter årsskiftet. 

 

 

 

  

För Vänsterpartiet i förskolenämnden 

Lisa Tjärner och Stefan Lindborg 
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