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Sammanträdesdatum 

2018-12-18 
 

 

Instans 

Förskolenämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, tisdagen den 18 december 
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 
Robert Sandberg (S) 
Eva Andersson (S) 
Lisa Tjärner (V) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Mattias Karlsson (M) 
Stefan Medin (M) 
Leif Häggblom (SD) 
Pirita Isegran (M) tjänstgörande på vakant plats (KD) 

Närvarande Ersättare 
Agron Cela (S) 
Helena Gillberg (S) 
Erik Johnson (MP) 
Lovisa Gustafsson (M) 
Solveig Landegren (C) 
Kathy Johansson (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången)  
Carina Holmström, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Ing-Marie Samuelsson, chef för kvalitet och utveckling (under 
ärendegenomgången) 
Monica Provén, chef för barnhälsa (Under ärendegenomgången) 
Helena Munthe Jiseborn, HR-chef (under ärendegenomgången) 
Karin Vapnar, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Gunilla Nilsson, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Hasse Brännmar, personalföreträdare, (under ärendegenomgången 
Emelie Hansson, nämndsekreterare 
 

Justeringens plats och tid Förskoleförvaltinngen, Olovsholmsgatan 32, torsdagen den 20 december 
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla fredagen den 21 
december 2018 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 154-165 
 Emelie Hansson  

 Ordförande 
  

 Leif Johansson  

 Justerare 
  

 Eva Andersson  
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§ 154   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Eva Andersson (S) med Robert Sandberg (S) som ersättare, utses tillsam
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, torsdagen den 20 december.

mans 
 på 
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§ 155   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.   

 

 

 

    



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(17) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-18 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 156   

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Två personer närvarar vid allmänhetens frågestund. Frågorna som ställs berör 
Lorensbergsgårdens förskola och vikariesituationen där, som vårdnadshavarna 
uttrycker en oro över. En skrivelse kring situationen lämnas till 
Förskolenämnden som i sin tur kommer delge denna till Förskoleförvaltningen. 
Förskoleförvaltningen kommer att återkoppla till vårdnadshavaren som lämnat 
skrivelsen.      
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§ 157 Dnr FN 2018-00161 1.1.3.0 

Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Lokalplan Förskolenämnden 2019-
2030.        

Sammanfattning av ärendet 

I Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030 redogörs för Förskoleförvaltningens 
lokalbehov. Planen som bygger på befolkningsprognosen, omfattar; pågående 
byggnation, behov av byggnation, behov av renovering och upprustning, samt 
avetableringar av förskolelokaler. Antal barn i förskoleålder beräknas öka med 
ca 240 fram till 2022. De flesta barn antas gå på en närliggande förskola i 
förhållande till sitt boende så befolkningsprognos på lokala geografiska 
områden har en stor betydelse för att avgöra var förskoleplatserna behövs. 

Syftet med lokalplanen är att trygga tillgängligheten till goda och ändamålsenliga 
lokaler och med en ekonomiskt hållbar plan. Lokalplanen är ett av de underlag 
som Förskolenämnden lämnar till Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de 
lokal- och investeringsplaner LFN förelägger Kommunstyrelsen inför 
kommande budgetarbete.               

Beslutsunderlag 

1. Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030                 
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§ 158 Dnr FN 2018-00169 1.1.4.2 

Månadsrapport november 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner Månadsrapport, november 2018.        

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapporten avser perioden januari-november 2018. Förskolenämnden 
redovisar ett resultat på +49 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen 
för helåret är -1 500 tkr i förhållande till årsbudget.  

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.  

I november månad var 6 134 barn från kommunen inskrivna förskolor, varav 
451 i fristående verksamhet. Barn per årsarbetare låg i november på 5,3. I 
november placerades 50 nya barn i våra förskolor och 33 barn under ett års 
ålder var placerade i våra förskolor. 

Andelen förskollärare och barnskötare låg i november på 45 respektive 27 
%.Andelen förskollärare och barnskötare låg i november på 45 respektive 27 %. 
Antal barn per årsarbetare låg i november på 5,3 barn per årsarbetare.                

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport november 2018 Förskolenämnden.                 
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§ 159 Dnr FN 2017-00001 332 

Motion - Bemannad parklek året runt på Stadsparkens 
lekplats 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden översänder utredningen till Kommunstyrelsen för vidare 
handläggning.         

Reservationer/Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats.  

Den utredning som gjorts visar att parklek skulle kunna vara ett positivt 
komplement till den fritidsverksamhet som idag bedrivs mot målgruppen barn. 
Bedömningen från berörda förvaltningars sida är att det inte går att bedriva 
parklek i Stadsparken på ett liknande sätt som den verksamhet som finns i 
Göteborg eller Stockholm. I Stockholm och Göteborg har parklekarna utöver 
lekplats tillgång till lekytor och verksamhetslokal. Sedan Kommunfullmäktige 
beslutade om utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i 
parken är små och gränsar till Viskan.  

Då parklek inte bedöms lämplig i Stadsparken lyfts tre alternativa placeringar 
där parklek eventuellt skulle kunna bedrivas.               

Beslutsunderlag 

1. Utredning Bemannad parklek, 2018-11-19                  

Yrkanden 

Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M) och Pirita Isegran 
(M) har lämnat in ett alternativ förslag till beslut där de yrkar att 
Förskolenämnden beslutar att ge Förskoleförvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med Tekniska förvaltningen ta fram de former inom vilka 
bemannad parklek i Stadsparken ska ske. 
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Ordförande Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert Sandberg (S), Eva 
Andersson (S), Lisa Tjärner (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP) yrkar att 
Förskolenämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut att 
översända utredningen till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.   

Ordförande Leif Johansson (S) ställer upprättat förslag till beslut mot Marie 
Fridéns (M) med fleras alternativa förslag till beslut 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 Marie Fridéns (M) med fleras alternativa förslag till 
beslut.     

Omröstningsresultat 

JA röstas av Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert Sandberg (S), Eva 
Andersson (S), Lisa Tjärner (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP).   

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M) och 
Pirita Isegran (M).  

Leif Häggblom (SD) avstår från att rösta.    

Förskolenämnden beslutar med 6 röster mot 4 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.      
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§ 160 Dnr FN 2018-00006 2.3.6.0 

Utredning och utvärdering av biträdande förskolechefer 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden beslutade den 25 januari 2018, § 14, att uppdra åt 
Förskoleförvaltningen att göra en utredning och utvärdering av hur införandet 
av biträdande förskolechefer har fallit ut. Redovisningen till nämnden ska ske 
före den 31 december 2018.      

I beslutet lyfte nämnden fem frågeställningar som återfinns besvarade i 
redovisningen: 

• hur många som har anställts som biträdande förskolechef?  

• i vilken omfattning arbetar de som biträdande förskolechef respektive i  
barngrupp?  

• hur ser arbetsbeskrivningen ut för en biträdande förskolechef?  

• vilket mervärde upplever personalen att införandet av biträdande 
förskolechef blivit för dem som arbetar i barngrupp? 

• hur upplever förskolecheferna införandet av biträdande förskolechef?  

Biträdande förskolechefstjänsterna har inrättats som ett led i förvaltningens 
kvalitetsarbete för att säkerställa barnens rätt till likvärdig utbildning. I detta 
även att stödja förskolechefen i det administrativa arbetet och på så sätt ge 
förskolecheferna bättre förutsättningar i sitt arbete med det pedagogiska 
ledarskapet. Målet med inrättandet av tjänsterna är att öka kvaliteten i 
undervisningen och nå en ökad likvärdighet.    

I januari 2017 startades en dialog kring administrativt stöd för förskolechefer 
och en inventering kring dess behov genomfördes. Detta blev starten för 
införandet av biträdande förskolechefer. I samband med det 
uppmärksammades det även att det var svårt för förskolecheferna att 
genomföra rektorsutbildning, och införandet av biträdande förskolechefer sågs 
då som en möjlighet. Under sommaren 2017 startade rekryteringen av 
biträdande förskolechefer. Första biträdande förskolechefen anställdes i 
oktober 2017 och senaste i oktober 2018.   

Förvaltningen avser att genomföra en ny utvärdering om ett år för att följa upp 
mål och syfte samt utvärdera de ekonomiska och verksamhetsmässiga 
effekterna av införandet. Det har gått för kort tid för att säga vilka effekter 
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införandet gett och vad de har inneburit för förvaltningen gällande kvalitet och 
likvärdighet.        

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning – införandet av biträdande förskolechefer, 2018-11-29                 
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§ 161 Dnr FN 2018-00165 1.1.3.1 

Förskolenämndens sammanträdesdag januari 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden fastställer följande ordinarie sammanträdesdag för det första 
sammanträdet för år 2019: 

• Torsdagen den 24 januari     

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsammanträdet inleds den 24 januari 2019 med allmänhetens frågestund.  

Digitala nämndhandlingar ska finnas tillgängliga en vecka före 
nämndsammanträdet.   

Datum för resterande nämndsammanträden för 2019 beslutas av 
Förskolenämnden vid sammanträdet den 24 januari 2019.          
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§ 162 Dnr FN 2018-00166 1.2.2.2 

Ändring i Förskolenämndens delegationsförteckning 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner förslag till ändring i Förskolenämndens 
delegationsförteckning.         

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden godkänner förslag till ändring i Förskolenämndens 
delegationsförteckning enligt nedan. Dels under punkt 2.A.6 som är tillagd 
”Beslut om särskild förtur utifrån andra skäl.” samt under punkterna 2.D.7 och 
2.D.8 där delegat blir chef för administration. Likaså under punkt 2.D.10 och 
2.D. 11 blir delegat chef för administration.                

Beslutsunderlag 

1. Nuvarande Delegationsförteckning Förskolenämnden 

2. Förslag till reviderad version Delegationsförteckning Förskolenämnden                  
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§ 163 Dnr FN 2018-00008 1.4.1.25 

Anmälningsärenden  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-11-21 – 2018-12-10 till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-11-21 – 2018-12-10.                
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§ 164 Dnr FN 2018-00007 1.2.3.25 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 18 december 2018.       

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 8.    
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§ 165 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Inga kontaktpolitikerbesök rapporteras.      

 

 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 

Förskolenämndens beslut 

Förskoleförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Tekniska 

Förvaltningen ta fram de former inom vilka bemannad parklek i Stadsparken 

ska ske. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och 

Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med 

bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 

Stadsparkens lekplats.  

I motionen framgår att syftet är att främja fysisk aktivitet i tidig ålder i trygga 

och säkra lekmiljöer. Personalen ska huvudsakligen finnas på lekplatsen för att 

låna ut lekredskap samt ordna aktiviteter för barn och ungdomar. Då inget 

omsorgsansvar finns riktar sig insatsen således åt barn i sällskap med föräldrar 

eller andra vuxna med ansvar för barnen.  

Förskolenämnden anser att verksamheten skulle kunna vara framkomlig att 

bedriva inom ramen för Öppen förskoleverksamhet. Verksamhetsformen styrs 

av Skollagen (kap 25) och vänder sig till barn som inte är inskrivna i förskola 

tillsammans med förälder eller annan vuxen som följer med barnet. Den kan 

också vara ett komplement till förskola och pedagogisk omsorg.  

Förskolenämnden ser ett behov av att bredda de aktiviteter och insatser som 

idag ligger inom ramen för den öppna förskoleverksamheten och ser att 

motionen pekar på ett förslag som skulle vara intressant att utreda vidare.  

För Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna  
 
Marie Fridén (M) 
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