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Sida 
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Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

Instans 

Förskolenämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Borås Djurpark, tisdagen den 28 maj 2019 kl 17:00 – 19:30. 

Beslutande Ledamöter 

Andreas Ekström (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Erik Johnson (MP), 2:e vice ordförande 
Eva Andersson (S) 
Leif Johansson (S) 
Solveig Landegren (C) 
Linda Pålemo (L) 
Vivi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Anne Rapinoja (V) 

Närvarande Ersättare 
Ylva Lengberg (S) 
Hawalul Hassan (S) 
Agron Cela (S) 
Maria Frankert (S) 
Pernilla Tejemark (C) 
Marcus  Banér (M) 
Caroline Hansson (KD) 
Kathy Johansson (SD) 
Göran Landström (V) 

Övriga Tjänstemän 
Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången) 
Olof Fredholm, chef för administration (under ärendegenomgången) 
Emelie Hansson, utredare 
Ida Westin, nämndsekreterare 
 
 
 

Justeringens plats och tid Fredagen den 31 maj, Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32.  
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla fredagen den 31 maj 
2019. 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 65-79 
 Ida Westin  

 Ordförande 
  

 Andreas Ekström  

 Justerare 
  

 Anne Rapinoja  
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Ärendelista 

§ 65  
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§ 66  
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§ 67  
Allmänhetens frågestund ..................................................................... 6 
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Revisionsrapport - Granskning av samverkan och förebyggande 
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Borås Stad ........................................................................................... 8 
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Yttrande över detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 
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§ 65  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Anne Rapinoja (V) med Leif Häggblom (SD) som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justering äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, fredagen den 31 maj.       
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§ 66   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Vid dagens nämndsammanträde utökas föredragningslistan med två 
initiativärenden: Ansökan Tittut, § 75, samt initiativärende: Se över 10-dagars 
principen vid förskoleplacering, § 76. 

Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.      
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§ 67   

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Fyra personer närvarade vid allmänhetens frågestund. Frågorna de ställde rörde 
förskolesituationen på Hestra och bristen på förskoleplatser i området. Frågor 
kring förtur och närhetsprincipen lyftes. Förskoleförvaltningen redogjorde för 
lokalsituationen i området och regler kring förtur.       
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§ 68 Dnr FN 2019-00028 1.1.4.2 

Revisionsrapport - Granskning av samverkan och 
förebyggande arbete kring barn och unga  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättat svar på Revisionsrapport – Granskning 
av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga och översänder 
svaret till Stadsrevisionen.         

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen i Borås Stad visar i sin granskning att Förskolenämnden i 
huvudsak har tillsett att det finns en ändamålsenlig organisation och 
ansvarsfördelning avseende det förebyggande arbetet.  

Bedömningen är att Förskolenämnden ska utveckla tillsammans med berörda 
nämnder: 

-Tillse att det finns mål för samverkansarbetet och att nämndernas uppföljning 
av samverkan har utvecklingsområden.  

Förskolenämnden kommer därför under 2019 att starta upp samverkansarbetet 
med berörda nämnder samt att tydliggöra hur uppföljning bör göras.                

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport 2018, Borås Stad Granskning av samverkan och 
förebyggande arbete kring barn och unga.                   
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§ 69 Dnr FN 2019-00091 3.1.1.1 

Yttrande över planprogram för kv Ulysses m.fl., Södra 
Centrum, Borås Stad  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker planprogram för  kv Ulysses m.fl., Södra Centrum, 
Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden      

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över planprogram för kv 
Ulysses m.fl., Södra Centrum, Borås Stad. Planprogrammets övergripande 
målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, ta fram en målbild och 
planeringsprinciper för områdets innehåll. Planprogrammet ska bidra till att 
området utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och blandad 
användning av bostäder, kontor och handel. 

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 
Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 
förskolor. Förskolenämnden kan inte ombesörja förskoleplatser för ytterligare 
ett bostadsområde, då det är brist på centrala förskoleplatser.  

Förskolenämnden vill också poängtera att barnperspektivet måste beaktas från 
början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.               

      

Beslutsunderlag 

1. Planprogram för kv Ulysses m.fl., Södra Centrum, Borås Stad 
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§ 70 Dnr FN 2019-00083 3.1.1.2 

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

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 
Kronängsparken, Borås Stad och översänder svaret till 
Samhällsbyggnadsnämnden.      

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Norrby, 
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra byggnation av en förskola med 120 platser, bostäder ovanpå samt att 
utveckla Kronängsparken. Planen möjliggör även anläggning av en ny 
fotbollsplan, tillåter Norrbyhuset att växa och föreslår nya bostäder på kullen 
mot norr.  

Förskolan får en mindre gård i direkt anslutning till huset. Förskolenämnden 
vill påtala vikten av att vara med i utformningen av parkområdet, som blir en 
förlängning av förskolegården, och lekplatsen utanför förskolans gård. I 
detaljplanen står att parkområdet utanför förskolan är en bra plats att testa 
konceptet ”bemannad parklek”. Förskolenämnden vill poängtera att det inte 
finns möjlighet att bemanna en parklek med pedagoger från 
Förskoleförvaltningen, då det finns en brist på utbildad personal.    

Förskolenämnden vill också poängtera att barnperspektivet måste beaktas när 
vägar, trottoarer, parkeringar och cykelvägar planeras. Detta för att en säker 
hämtning och lämning av barn skall kunna ske och för att säkerställa goda och 
säkra transporter av varor till och från förskolorna inom området. Det bör även 
finnas parkeringsmöjligheter för medarbetare och vårdnadshavare inom 
området.      

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås 
Stad      
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§ 71 Dnr FN 2019-00093 1.1.3.0 

Användning av buffert 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att använda 3 500 tkr ur nämndens buffert för 
valideringsinsatser.     

Sammanfattning av ärendet 

Valideringsinsatserna är viktiga som ett led i att säkra kompetensförsörjningen 
inom förvaltningen. De kompetenshöjande insatserna innefattar validering till 
såväl barnskötare som till förskollärare.  

Från och med januari 2019 har förvaltningen 30 personer som går en 
valideringsinsats på distans till barnskötare utöver de 20 personer som studerar 
till barnskötare via vuxenutbildningen och de 16 personer som studerar till 
förskollärare på Högskolan i Borås.      
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§ 72 Dnr FN 2019-00094 1.1.3.0 

Tertialrapport 1 2019 Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Tertialrapport 1 2019 med följande 
förtydligande: 

-att Förskolenämnden begär ökat investeringsanslag för inventarier till förskolor 
med 750 tkr.         

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -4 819 tkr i förhållande till periodens 
budget. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget, under förutsättning 
att planerade åtgärder verkställs. 

För att nå en budget i balans under året ser förvaltningen över olika åtgärder. 
Nivån på kost- och lokalvårdsverksamheten har setts över tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen och åtgärder planeras från och med augusti 2019. 
Ytterligare anpassningar kan behövas göras. Förvaltningen anser att 
anpassningar i första hand bör ses över för ej lagstadgade verksamheter.  

Förvaltningen fortsätter med valideringsinsatser och nämndens buffert planeras 
till viss del nyttjas för detta ändamål. Förvaltningen har även bland annat sökt 
medel från Omställningsfonden för de valideringsinsatser som pågår. 

Den 1 juli 2019 antas en ny läroplan för förskolan. Implementering av den nya 
läroplanen kommer att ske på varje förskola under året. Förskolecheferna har 
den 1 april bytt titel till rektor. Även detta är en följd av den nya läroplanen. 

Förskolenämnden är i behov av ökat investeringsanslag för inventarier till 
förskolor till följd av beslutet att Norrbyskolans förskola ska vara kvar som 
förskola i ytterligare två år. Behovet bedöms till 750 tkr.           

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 1 2019 Förskolenämnden                   
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§ 73 Dnr FN 2019-00095 1.1.3.0 

Ersättning vid deltagande vid Skolriksdagen 2019 och 
studieresa i Finland 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter från nämnden som deltog vid 
Skolriksdagen 2019 samt vid studieresa till Finland 8-10 maj, erhåller ersättning 
i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar 
till kommunens förtroendevalda.       

Sammanfattning av ärendet 

De ledamöter från Förskolenämnden som deltog vid Skolriksdagen 6-7 maj 
2019 och vid studieresa till Finland 8-10 maj 2019, erhåller ersättning i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda..           

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda.                  
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§ 74 Dnr FN 2018-00133 3.1.1.2 

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

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen, Borås Stad och översänder svaret till 
Samhällsbyggnadsnämnden.         

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Sjömarken, 
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra byggnation av en förskola med 120 platser. Den föreslagna 
förskolan kommer att ingå som en del av friluftsområdet vid badet i Sjömarken. 

Förskolenämnden vill poängtera att barnperspektivet måste beaktas när 
angöringar, trottoarer och parkeringar planeras. Detta för att en säker hämtning 
och lämning av barn skall kunna ske och för att säkerställa goda och säkra 
transporter av varor till och från förskolan. 

Förskolenämnden påtalar även vikten av att genomföra åtgärder så att 
riktvärden för buller ej överskrids och att säkerställa att de skyddsåtgärder som 
föreslås i riskutredning avseende avstånd till järnväg genomförs.                   

Beslutsunderlag 

Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad.                            
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§ 75 Dnr FN 2019-00116 3.5.10.2 

Initiativärende - Ansökan Tittut 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att skicka en ansökan till Tekniska nämnden om 
tillstånd för husbilen ”Tittut” att köra in i Stadsparken och där bedriva öppen 
förskola vid lämpliga tidpunkter.      

Sammanfattning av ärendet 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lägger 
vid dagens nämndsammanträde fram initiativärende: Ansökan Tittut (bilaga 1 
till protokollet). De yrkar att Förskolenämnden översänder en ansökan till 
Tekniska nämnden för att få tillstånd för den mobila öppna förskolan Tittut, att 
få köra in i Stadsparken och där bedriva öppen förskola. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller initiativärendet.     

Beslutsunderlag 

Initiativärende – Ansökan Tittut      
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§ 76 Dnr FN 2019-00115 3.5.2.0 

Initiativärende - Se över 10 dagars-principen vid 
förskoleplacering 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker initiativärendet: Se över 10 dagars-principen vid 
förskoleplacering.      

Sammanfattning av ärendet 

Leif Häggblom (SD), lägger vid dagens nämndsammanträde fram 
initiativärende: Se över 10 dagars-principen vid förskoleplacering (bilaga 2 till 
protokollet). Där han yrkar på att Förskolenämnden ser över 10 dagars-
principen och återkommer med ett skyndsamt svar.  

Ordföranden redogör för att en utredning redan pågår hos 
Förskoleförvaltningen kring ovanstående och yrkar därför avslag på 
initiativärendet.  

Ordföranden finner att nämnden avstyrker initiativärendet.     
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§ 77 Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-04-09 – 2019-05-20 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-04-09 – 2019-05-20 enligt lista anmälningsärenden 2019-05-28.                

Beslutsunderlag 

1. Lista anmälningsärenden 2019-05-28.                 
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§ 78 Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 28 maj 2019.         

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 4.                

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut anmälningslista nr 4.                   
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§ 79 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger informationen från kontaktpolitikerbesöken till 
handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Landegren, Gunilla Christoffersson och Agron Cela har besökt 
Kerstingsgårdens förskola och Skogsgläntans förskola och rapporterar sina 
reflektioner därifrån. 
 

Leif Johansson och Kathy Johansson har besökt Södergårdens förskola och 
rapporterar sina reflektioner därifrån. 
 

Robert Sandberg, Leif Häggblom och Wiwi Roswall har besökt Falkungens 
förskola och Ängsjögårdens förskola och rapporterar sina reflektioner därifrån. 
 

Marie Fridén, Maria Frankert och Göran Landström har besökt Hällegården 
och rapporterar sin reflektioner därifrån. 
 

Pernilla Tejemark, Erik Johnson och Anne Rapinoja har besökt Ljungagården, 
Skogsstjärnan, Tallbacken, Ekbacken i Aplared, Dalsjögården, Utsikten, 
Växthuset, Blåklinten och Trollevi och rapporterar sina reflektioner därifrån.   

 

 

 



Initiativärende    Förskolenämnden 
Kristdemokraterna    2019-05-28 
 
 
 
 

Ansökan till Tekniska nämnden 
 
Fredagen den 24 maj 2019 firade ”Tittut” 1 år. Tittut! är Borås Stads mobila öppna förskola. 
Tittut! startade våren 2018 och är en mötesplats för föräldrar och barn mellan 0 till 6 år. De 
åker till olika ställen i Borås, både i centrum och utanför stan. De är utomhus året runt. 
Husbilen är fullastad med lek- och lärmaterial. Här kan man umgås, läsa, sjunga, leka och 
pyssla tillsammans. Öppna förskolan Tittut! arbetar efter läroplanen för förskolan. 

För mer information se 
https://www.boras.se/utbildningochforskola/forskolaochpedagogiskomsorg/oppenforskola/
oppnaforskolantittut.4.40386be7163ea2784c8424a7.html 

 
En plats som skulle vara bra för Tittut att stanna till på är Stadsparken.  Vi anser att det skulle 
öka trivseln för barn och föräldrar som besöker stadsparken, och ge barn möjlighet till 
pedagogisk verksamhet i vår stadskärna. Vi tror också att det skulle öka antalet besökare i 
vår vackra Stadspark . 
 
 
Vi föreslår Förskolenämnden: 
- att skicka en ansökan till Tekniska nämnden om tillstånd för husbilen ”Tittut” att köra in 

i Stadsparken och där bedriva öppen förskola vid lämpliga tidpunkter . 
 
 
 
För Kristdemokraterna: 
Gunilla Christoffersson 
Caroline Hansson 

  För Moderaterna: 
Marie Fridén 
Wivi Roswall 
Marcus Banér 
Stefan Medin 

  
  

    
    
 
 
 
 
 



Borås Stad 
2019-05-28 

Förskolenämnden 
Initiativärende

Initiativärende - Se över 10 dagars-principen vid 
förskoleplacering 

Från ett möte som kontaktpolitiker fick vi med oss en fråga: 
”Varför har ni som ambition att erbjuda plats inom 10 dagar?” 

Frågan hänvisar till nedan text i skollagen: 
”14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig 
huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av 
fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form 
av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.” 

Från besöket fick vi exempel på vad denna generösa ambitionsnivå orsakat för 
svårigheter, samt hur situationen skulle kunna förbättras om vi endast följt 
skollagen: 
- Stressen skulle minska, om förskolans personal i god tid kan bereda platser till 
nya barn. 
- Barnen skulle få ökad lugn och harmoni; idag så ställer vissa vårdnadshavare sina 

barn i kö till flera olika förskolor. Detta innebär i vissa fall att barnen flyttas runt, 
vilket dels drabbar barnet som flyttas, men även de olika barngrupperna. 

  

Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna, 

Att Förskolenämnden ser över 10 dagars-principen och återkommer med 
ett skyndsamt svar,( då skollagen trots allt inte kräver det.) 

För Sverigedemokraterna, 

Leif Häggblom, Ledamot Förskolenämnden  
Kathy Johansson , Ersättare Förskolenämnden 
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