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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, torsdagen den 29 november 
2018 kl 17:00- 18.10 

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) 
Stefan Medin (M) 
Leif Häggblom (SD) 
Stefan Lindborg tjänstgörande för Lisa Tjärner (V) 
Lovisa Gustafsson (M) tjänstgörande på vakant plats (KD) 

Närvarande Ersättare 
Agron Cela (S) 
Ylva Lengberg (S) 
Helena Gillberg (S) 
Hawalul Hassan (S) 
Erik Johnson (MP) 
Solveig Landegren (C) 
Kathy Johansson (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången)  
Carina Holmström, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Marie Gerdin, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Monica Provén, chef för barnhälsa (Under ärendegenomgången) 
Emelie Hansson, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats och tid Förskoleförvaltinngen, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 4 december  
 

 
 

  
  

  

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla onsdagen den 5 
december 2018 

  

  
 
  

Underskrifter 

 Sekreterare 
Emelie Hansson 

 Ordförande 
Leif Johansson 

 Justerare 
Mattias Karlsson 

Paragrafer §§ 137-153 
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§ 137   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Mattias Karlsson (M) med Lovisa Gustafsson (M) som ersättare, utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen 
äger rum på Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 4 
december.     
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§ 138   

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Sju personer deltar och ställer frågor under allmänhetens frågestund. Frågorna 
som ställs berör stängningen av Norrbyskolans förskola och den eventuella 
flytten till Tullengymnasiet där man efterfrågar en annan lösning.    

Ordförande meddelar att Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar med frågan i 
samråd med Förskoleförvaltningen.      
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§ 139  

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.      
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§ 140 Dnr FN 2017-00067 714 

Initiativärende - Framtidens förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner förslag till Riktlinjer för nybyggnation och 
ombyggnation av förskola.        

Sammanfattning av ärendet 

Allianspartierna i Förskolenämnden lade vid nämndens sammanträde 2017-03-
30 fram initiativärende ”Framtidens förskola”. De föreslog nämnden besluta att 
ge Förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett funktionsprogram för 
förskoleverksamhet i Borås Stad i enlighet med skrivelsen. Efter votering vid 
sammanträdet 2017-03-30 beslutade nämnden att ärendet skickas som remiss 
till Förskoleförvaltningen för fortsatt beredning.  

Förskoleförvaltningen har i beredningsprocessen konstaterat att ett 
funktionsprogram enligt initiativärendets ursprungliga intention inte är förenliga 
med av Kommunfullmäktige antagna Riktlinjer för styrdokument. Mot 
bakgrund av detta har Förskoleförvaltningen tagit fram förslag till Riktlinjer för 
nybyggnation och ombyggnation av förskola. I den fortsatta processen kommer 
Förskoleförvaltningen att ta fram rutiner för detta arbete på förvaltningsnivå.           

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av förskola.                  
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§ 141 Dnr FN 2018-00102 1.1.4.4 

Uppföljning av Skolstrukturutredning 2016-2017 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna.              

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fick i Budget 2016 uppdraget att göra en utredning om den 
nuvarande och framtida skolstrukturen. Utredningen Skolstrukturordningen 
2016-2017 resulterade i ett antal förslag till åtgärder som sammanställts i en 
åtgärdsplan. Arbetet med åtgärdsplanen har fortsatt under 2017. Åtgärderna har 
verkställts av berörda nämnder och förvaltningar med undantag av ett antal 
åtgärder där arbetet fortfarande pågår.   

Kommunstyrelsen har den 18 juni 2018, § 317, översänt ärendet till 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för vidare handläggning.    

De punkter i åtgärdsplanen där arbete fortfarande pågår och som berör 
Förskolenämnden är följande:   

Storlek på förskolor och skolor  

- Ställningstagande till storlek på förskolor och skolor   

Ansvariga för åtgärden är Grundskolenämnden och Förskolenämnden. 
Aktiviteten i planen för att genomföra åtgärden är att förvaltningarna ska ta 
fram underlag för politiskt ställningstagande avseende storlek och organisation 
av förskolor och skolor. Uppgifter om det befintliga lokalbeståndets storlek och 
inriktning ska även uppdateras fortlöpande. Förskoleförvaltningen har arbetat 
med åtgärden och ett förslag på riktlinje för nybyggnation och ombyggnation av 
förskola har tagits fram. Riktlinjen kommer behandlas av nämnden under 
hösten/vinter 2018.      

Integration, anvisad skola/förskola, upptagningsområden  

– Placering, information och samverkan 

Under ovan rubrik finns tre förslag till åtgärder i åtgärdsplanen som handlar om 
placering, information och samverkan. Placering handlar om hur nya skolor 
placeras, om möjligt, så att upptagningsområdet täcker in elever från olika 
socioekonomiska områden. Information handlar om tydlig information till 
nyanlända om möjlighet att välja skola och förskola. Samverkan syftar till att 
nämnderna för förskola och grundskola samverkar om hur en annorlunda 
fördelning skulle kunna gå till gällande hur kapaciteten på skolenheterna kan 
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användas mer effektivt. Ansvariga för dessa åtgärder är Grundskolenämnden 
och Förskolenämnden.  

Förskolenämnden arbetar med att inventera lokalbehov utifrån gällande 
lokalresursplan och ser ett behov av att bli involverade tidigt i besluts- och 
byggprocesser. Detta för att aktivt kunna föra dialog med 
Samhällsbyggnadsnämnden gällande framtagande av detaljplaner och med 
Lokalförsörjningsnämnden i byggprocesser.            

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut 2018-06-18, § 317 

2. Åtgärdsplan 

3. Skolstrukturutredning 2016-2017                  
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§ 142 Dnr FN 2018-00137 1.1.4.4 

Revidering av regler för förskola och fritidshem på 
obekväm arbetstid 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden antar reviderade ”Regler för förskola och fritidshem på 
obekväm arbetstid”.               

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden ansvarar för styrdokumentet ”Regler för förskola och 
fritidshem på obekväm arbetstid”. Gällande dokument gäller till och med 2018 
och behöver därför ses över och revideras. Dokumentet har därför reviderats 
och innehållet utgår från skollagen och Skolinspektionens rapport ”Omsorg på 
obekväm arbetstid” (2016).               

Beslutsunderlag 

1. Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid, reviderat förslag 

2. Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid, gäller t.o.m. 2018                 
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§ 143 Dnr FN 2018-00088 1.1.3.25 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättat svar kring LUPP- Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken 2017 och översänder detta till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

I visionen ”Borås 2025” är ett strategiskt målområde att ta gemensamt ansvar 
för barn och unga. Både i barnkonventionen och Sveriges ungdomspolitiska 
program betonas vikten av att basera beslut som rör unga på faktisk kunskap 
om unga. Borås Stad har utöver visionen ett ungdomspolitiskt program med 
fyra fokusområden; fritid och kulturliv, hälsa och trygghet, inflytande och 
delaktighet samt utbildning och framtid.  

Förskolenämnden har tagit del utav Rapport Ung i Borås 2017 och konstaterar 
att i arbetet för Borås minsta medborgare så efterföljs det ungdomspolitiska 
programmet. Enkätundersökningen som ligger till grund för Rapport Ung i 
Borås 2017 genomförs med elever i årskurs 8 och med elever på gymnasiet i 
årskurs 2. Därav yttrar sig Förskolenämnden inte kring resultatet av 
undersökningen. Förskolenämnden poängterar dock att arbetet med våra unga 
startar tidigt och redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. I 
Läroplan för förskolan (Lpfö 98) anges att i förskolans uppdrag ingår att såväl 
utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett 
kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en 
generation till nästa. I läroplanen anges även mål och riktlinjer för utveckling 
och lärande samt barns inflytande.    

Beslutsunderlag 

1. Borås Stad Ungdomspolitiskt program  

2. Rapport Ung i Borås      

3. Läroplan för förskolan (Lpfö 98)             
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§ 144 Dnr FN 2018-00147 1.2.3.0 

Månadsrapport oktober 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner Månadsrapport, oktober 2018.        

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapporten avser perioden januari-oktober 2018. Förskolenämnden 
redovisar ett resultat på +1 518 tkr i förhållande till periodens budget. 
Prognosen för helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. Till 
största del beror det prognostiserade underskottet på att beläggningsgraden 
inom verksamheten ökat. Förskolenämnden har haft betalningsansvar för 142 
eller 2,3 % fler barn under januari-oktober 2018 än under motsvarande period 
2017. Volym-timmarna ökade med 6,3 % för motsvarande period mellan åren. 

Den 21 mars genomfördes en medborgardialog på Almåsgymnasiet. Politiker 
från nämnden träffade elever på Barn- och fritidsprogrammet. Ytterligare en 
medborgardialog med koppling till kompetensförsörjningsplanen genomfördes 
på Högskolan i Borås den 22 maj. Den 17 september samt 30 oktober 
genomfördes medborgardialoger med fokus på förskola och öppen förskola. 
Samtliga medborgardialoger för året har således genomförts. 

Andelen förskollärare och barnskötare låg i oktober på 47 respektive 27 %. 
Antal barn per årsarbetare låg i oktober på 5,3 barn per årsarbetare.                

Beslutsunderlag 

Månadsrapport oktober 2018 Förskolenämnden                 
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§ 145 Dnr FN 2018-00148 1.2.3.1 

Beslut om skolchefsbefattning 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden utser förvaltningschef Pernilla Bjerkesjö till skolchef för 
Förskoleförvaltningen.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollagens andra kapitel ska huvudmannen utse en skolchef som ska 
biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Med 
föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns 
främst i skollagen och anslutande författningar, men även i arbetsmiljölagen 
(1997:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). Huvudmannen kan utse 
skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.                

Beslutsunderlag 

1. Skollagen 2 kap 8a§                  
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§ 146 Dnr FN 2017-00180 214 

Yttrande över detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. - 
Vinkelvägen Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. - 
Vinkelvägen, Borås Stad. Svaret översändes till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Sparsör, 
Paradis 1:4 m.fl. - Vinkelvägen, Borås Stad. I planbeskrivningen framgår att 
planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny förskola med 120 
förskoleplatser samt tillåta ny bostadsbebyggnation, 40-70 nya bostäder i form 
av radhus, parhus, flerbostadshus och enbostadshus, anpassad till terrängen i 
Sparsör. Området bedöms som en strategiskt bra plats för förskoleverksamhet 
då det är relativt oexploaterat och därmed ger närhet till naturområden och 
möjlighet att tillvarata naturliga terräng- och vegetationsförhållanden. Förskolan 
lokaliseras i nära anslutning till områdets infart. 

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.                

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. - Vinkelvägen Borås Stad.              
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§ 147 Dnr FN 2018-00153 3.1.1.2 

Yttrande över planprogram för Östra Brämhult, 
Svensgärde 3:1 m fl, Borås Stad. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 
m.fl., Borås Stad. Svaret översändes till Samhällsbyggnadsnämnden.         

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över planprogram för Östra 
Brämhult, Svensgärde 3:1 m.fl., Borås Stad. I planprogrammet framgår att 
planens syfte i första hand är att värna Brämhults värdefulla natur-, kultur- och 
rekreationsområden och ge riktlinjer för bevarandet av dessa. Programmet 
syftar vidare till att peka ut pågående projekt och områden där möjlighet ges att 
i detaljplan pröva lämpligheten för ny byggnation.    

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 
Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 
förskolor. Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 
barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar 
planeras.            

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 m.fl., 
Borås Stad, 2018-10-25.                  
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§ 148 Dnr FN 2018-00154 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 
11:1 m.fl. Brämhultshöjd, Borås Stad. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för del av Norra Brämhult, Brämhult 
11:1 m.fl. Brämhultshöjd, Borås Stad. Svaret översändes till 
Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av 
Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. Brämhultshöjd, Borås Stad. I 
planbeskrivningen framgår att planens syfte är att möjliggöra uppförande av 
bostäder av arkitektonisk hög kvalitet, ca 100 bostäder i form av friliggande 
villor, radhus samt flerbostadshus, samt utöka byggrätten för Ängsgårdens 
förskola för en möjlig utvidgning av befintlig förskoleverksamhet inom 
fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult.  

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.               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, detaljplan för del av Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. 
Brämhultshöjd, Borås Stad, 2018-10-10.                   
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§ 149 Dnr FN 2018-00062 2.4.2.0 

Användning av buffert 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att använda resterande 3 600 tkr ur bufferten för 
volymökningar i verksamheten.        

Sammanfattning av ärendet 

Antalet barn i fristående förskolor har ökat med 15 platser eller 3,6 % under 
januari-oktober 2018 jämfört med samma period förra året. Fristående 
pedagogisk omsorg har ökat med 12 platser eller 52 % jämfört med 
motsvarande period förra året. Kostnader för köpta platser har ökat och är ca 5 
500 tkr eller 12,7 % högre under januari-oktober 2018 än för motsvarande 
period förra året.  

Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under perioden januari-oktober 
varit 114 eller 2 % fler än under samma period förra året. När även köpta och 
sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 142 eller 2,3 % fler barn under januari-oktober 2018 än 
under motsvarande period 2017. Förskolenämndens ram inför 2018 räknades 
upp med 0,9 % avseende volymer. Volymtimmarna har ökat med 6,3 % för 
motsvarande period mellan åren.              
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§ 150 Dnr FN 2018-00155 1.1.3.1 

Återrapportering från medborgardialog på Norrby 
Familjecentral 30 oktober 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger redovisningen från medborgardialogen den 30 
oktober till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöter och ersättare från Förskolenämnden deltog den 30 oktober vid 
medborgardialog på öppna förskolan på Familjecentralen Norrby. Cirka 15 
föräldrar med barn var på plats under den timme som dialogen hölls. 
Utgångspunkten för nämndens dialog var att möta småbarnsföräldrar för att 
hämta in synpunkter och frågor kring förskola och öppen förskola, utan 
koppling till någon särskild fråga eller kommande beslut.                  
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§ 151 Dnr FN 2018-00008 1.4.1.25 

Anmälningsärenden  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-10-18 – 2018-11-21 till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-10-18 – 2018-11-21.                
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§ 152 Dnr FN 2018-00007 1.2.3.25 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 29 november 2018.       

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 7.    
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§ 153 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Inga kontaktpolitikerbesök rapporterades.     

 

 

 




