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Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, torsdagen den 12 december 
2019 kl 16:00-19:17. 

Beslutande Ledamöter 
Andreas Ekström (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Erik Johnson (MP), 2:e vice ordförande lämnar sammanträdet 17:10 
Leif Johansson (S) 
Solveig Landegren (C) 
Linda Pålemo (L) 
Vivi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Anne Rapinoja (V) 
Ylva Lengberg (S) tjänstgörande för Eva Andersson (S) 
Robert Sandberg (S) tjänstgörande för Erik Johnson (MP) från 17:10 

Närvarande Ersättare 
Hawalul Hassan (S) 
Agron Cela (S) 
Maria Frankert (S) lämnar sammanträdet 18:10 
Pernilla Tejemark (C) 
Stefan Medin (M) 
Daniel Nikolov (M) 
Helena Ishizaki (KD) 
Kathy Johansson (SD) 
Göran Landström (V) lämnar sammanträdet 17:00 

Övriga Tjänstemän 
Ina Furtenbach Lindén, förvaltningschef 
Ing-Marie Samuelsson, chef kvalitet och utveckling (under ärendegenomgången) 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången)  
Carina Holmström, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Olof Fredholm, chef för administration (under ärendegenomgången) 
Monica Provén, chef för barnhälsa (under ärendegenomgången) 
Malin Stomberg, förvaltningscontroller 
Ida Westin, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid Måndagen den 16 december, Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32 
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 16 december 
2019. 

 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 175-199 

 Ida Westin  

 Ordförande 
  

 Andreas Ekström  

 Justerare 
  

 Leif Johansson  
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§ 175 Dnr FN 761  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 
Leif Johansson med Ylva Lengberg som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, måndagen den 16 december.     
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§ 176 Dnr FN 648  

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns.    
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§ 177 Dnr FN 649  

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens nämndsammanträde.  
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§ 178 Dnr FN 2019-00189 3.5.2.0 

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 2019 
och behöver därför ses över och reviderats. 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. 2019                 
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§ 179 Dnr FN 2019-00044 1.1.3.25 

Uppdrag i Budget 2019: Förskolenämnden ska redovisa 
hur Skolverkets riktlinjer, för barngruppers storlek, ska 
nås.  

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för 
barngruppers storlek ska nås och översänder densamma till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 
uppdrag att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. 
Förskolenämnden har i denna utredning valt att använda termen riktmärke 
istället för riktlinjer i enlighet med uppdraget, detta då Skolverket använder 
terminologin riktmärke. Skolverkets riktmärke för gruppstorlek för barn som är 
1-3 år är 6-12 barn och för barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.   

Utredningen visar att det behövs en uppdelning i ytterligare 52 barngrupper och 
ytmässigt behöver plats beredas för ytterligare 9 avdelningar för att möjliggöra 
adekvat uppdelning av barngrupperna i enlighet med Skolverkets riktmärke. 
Därutöver skulle fler pedagoger, närmare 86 årsarbetare, krävas för att 
barngrupperna skulle kunna delas upp och på så vis utgöras av färre antal barn 
per barngrupp.  

Bland de förskolor som ej erhållit statsbidrag når enbart 25 % av hemvisterna 
Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek. Av de förskolor som har 
statsbidrag har 75 % av hemvisterna kunnat delas så att Skolverkets riktmärken 
kring barngruppers storlek nås. Trots att dessa förskolor på enhetsnivå minskat 
barngruppernas storlek så har inte alla hemvister kunnat minskas fullt ut så att 
Skolverkets riktmärke nås. 

Under våren 2019 nådde Förskolenämnden inte Skolverkets riktmärken för 
barngruppernas storlek även om statsbidrag inkluderades. En utmaning som 
utredningen pekar på är den osäkerhet som finns i och med statsbidraget då det 
inte går att säga vilken nivå som kommer att erhållas från år till år. Det är heller 
inte alla förskolor som erhåller statsbidrag, något som bidrar till ojämlika 
förutsättningar för förskolorna att kunna dela upp sina barngrupper. Den nivå 
av statsbidrag som Förskolenämnden erhöll för läsåret 2018/2019 möjliggjorde 
att barngrupperna kunde delas upp ytterligare i 71 fler grupper under våren 
2019. Den högre nivån utav statsbidrag som erhölls för läsåret 2019/2020 
möjliggjorde att barngrupperna kunde delas upp i ytterligare 146 grupper under 
hösten 2019. Detta medförde att Skolverkets riktmärken för barngruppers 
storlek nåddes på totalen under hösten. Dock var det såsom varje höst närmre 
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500 färre barn inskrivna i förskolorna, något som bidrar till de lägre 
snittsiffrorna.  

Fler barngrupper kräver även en ökad bemanning och dagens rekryteringsläge 
medför stora således utmaningar. Det finns även en del lokalmässiga 
begränsningar på vissa förskolor avseende möjligheterna att kunna dela upp 
befintligt antal barn i fler barngrupper. På en del förskolor skulle troligen 
mindre åtgärder behöva vidtas för ombyggnationer och på så vis möjliggöra 
ytterligare uppdelning.  

Sammantaget går det att säga att för att nå Skolverkets riktmärke för 
barngruppers storlek skulle Förskolenämnden behöva ytterligare 67,5 mkr, om 
hänsyn ej tas till statsbidrag, för att säkerställa att barngruppsstorleken för yngre 
och äldre barn kan nås under hela året. Om hänsyn tas till nuvarande 
statsbidrag, som är riktat till enskilda enheter, når nämnden med ytterligare 20 
mkr riktmärket på snittet av alla förskolor men inte på alla hemvister.  

Förskolenämnden ser att det krävs ett utökat kommunbidrag och att medel för 
detta kommer in i resursfördelningsmodellen för att på så vis kunna komma alla 
barn tillgodo och skapa stabilitet, likvärdighet och permanent kunna bibehålla 
eller sänka antalet barn i barngrupperna i enlighet med Skolverkets riktmärke.  

Sammanfattat behov för att nå Skolverkets riktmärken:  

67,5 mkr kronor utöver statsbidraget.  

Uppdelning i 52 fler barngrupper.  

Behov av ytterligare 86 årsarbetare.   

Lokalanpassningar och ytmässigt behov av plats för 9 avdelningar ytterligare.                

Beslutsunderlag 
1. Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska 
nås, 2019-11-26.         
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§ 180 Dnr FN 2019-00211 1.2.4.0 

Remiss - Digital strategi 2020 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker remissen för Borås Stads digitala strategi med 
nedan angivna förslag till ändringar och tillägg, samt översänder yttrandet till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Borås Stads digitala 
strategi. Strategin fokuserar i hög grad på områden som infrastruktur, 
effektivisering och digitala tjänster. Strategin saknar, utöver utveckling av 
digitala tjänster, prioriterade områden och målsättningar för digitalisering 
kopplat till verksamhetsutveckling.  

Förskolenämnden föreslår att: 

- Prioriterade områden och mål för digitalisering och 
verksamhetsutveckling tydliggörs. 

- Strategin vidgar begreppet digitalisering till att omfatta fler perspektiv 
än effektivisering och digitala tjänster.  

- Strategin för digitalisering kopplas tydligare till tillitsresans arbete för 
digitalisering. 

- Barn- och utbildningsperspektiven utvecklas i strategin.               

Beslutsunderlag 
1. Digital Strategi 2020                  
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§ 181 Dnr FN 2019-00133 3.5.2.0 

Revidering av Strategi Bildningsstaden 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner revidering av Strategi Bildningsstaden.        

Sammanfattning av ärendet 
Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av nytt 
förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.            

Beslutsunderlag 
1. Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019 

2. Bildningsstaden Borås, reviderat förslag                  
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§ 182 Dnr FN 2019-00213 1.1.4.2 

Månadsrapport november 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 2019.         

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden redovisar ett resultat på -1 377 tkr i förhållande till periodens 
budget. Prognosen för helåret är ett underskott med -2 500 tkr.  

Utifrån det ekonomiska läget har Förskolenämnden den 24 oktober beslutat om 
en åtgärdsplan för en ekonomi i balans, detta i enlighet Borås Stads 
styrprinciper. Arbete pågår inom förvaltningen för att verkställa nämndens 
beslut.                             

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport november 2019, Förskolenämnden                  
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§ 183 Dnr FN 2019-00149 1.2.3.1 

Budget 2020 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att fastställa Budget 2020:2        

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 
med fleras yrkande. 

Anne Rapinoja (V) lämnar in en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 1 till 
protokollet).   

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola som 
åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. 
Förskolenämnden ansvarar även för de öppna förskolorna samt har 
samordningsansvar för familjecentralerna.  

Kommunbidrag för 2020 fastställdes av Kommunfullmäktige den 29 november 
2019. Effektiviseringskravet på 0,5 % innebär för Förskolenämndens del ca 3 
800 tkr. Till kommunbidraget har 1 100 tkr överförts från Kommunstyrelsen 
med anledning av att den centrala bemanningsenheten flyttas till respektive 
nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att tillföra 6 000 tkr till 
Förskolenämnden för att uppnå en högre andel av utbildade förskollärare och 
barnskötare i verksamheten. Dessutom tillförs 2 500 tkr för att stärka stödjande 
insatser och 500 tkr för att behålla den mobila öppna förskolan Tittut. 
Förskolenämndens kommunbidrag för 2020 blir 782 550 tkr. 

För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard 
avsätts 5,0 mnkr årligen. Förskoleförvaltningen kommer i nära samverkan med 
Lokalförsörjningsförvaltningen identifiera de utemiljöer som kommer att 
omfattas av satsningen.           

Beslutsunderlag 
1. Budget 2020:2                  
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Yrkanden 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) har 
lämnat in ett alternativt förslag (bilaga 2 till protokollet) till beslut där de yrkar 
att: 

- Huvudregeln ska vara att Borås Stad enligt gällande lagstiftning erbjuder 
förskola från ett års ålder. Barn som inte fyllt ett år kan ändå ha rätt till 
förskola enligt de möjligheter som finns i lagen. 

- Se över möjligheten med för- och eftermiddagsgrupper med 15-
timmarsbarn 

- Intraprenad inom förskolan möjliggörs, det vill säga att personalen får 
ansvar för sin egen verksamhetsbudget. 

- Förskolans personal ska ha relevant utbildning. Arbetet med detta ska 
fortsätta under 2020. Med anledning av den riktade satsningen förväntas 
nämnden uppnå en högre andel av utbildade förskollärare och 
barnskötare i verksamheten. 

- Förskolor i varierande storlek ska byggas. 

Ordföranden Andreas Ekström (S), Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C), 
Linda Pålemo (L), Ylva Lengberg (S) och Robert Sandberg yrkar bifall till att 
Förskolenämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut. 

Ordförande Andreas Ekström (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 Andreas Ekström (S), Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C), 
Linda Pålemo (L), Anne Rapinoja (V), Ylva Lengberg (S) och Robert Sandberg 
(S).  

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.    
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§ 184 Dnr FN 2019-00227 1.2.4.1 

Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i 
resursfördelningsmodell 2020 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att fastställa grundbelopp samt nivå för 
strukturbelopp i resursfördelningsmodell för 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Huvuddelen av det belopp som fördelas per barn i resursfördelningsmodellen 
ska vara grundbelopp. Grundbeloppet ska ligga på en nivå som är så pass högt 
att en förskola som inte har rätt till strukturbelopp kan bedriva 
förskoleverksamhet. Strukturbeloppet ska vara en mindre andel av det totala 
belopp som fördelas per barn och syftar till att minska skillnader mellan barns 
förutsättningar. Då Förskolenämnden har begränsade resurser skulle ett högre 
strukturbelopp innebära att grundbeloppet sänks. Strukturbelopp fördelas till 
mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. Efter att strukturbelopp för 
mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande budget för strukturbelopp för 
yngre barn och socioekonomi med 70 % till yngre barn och 30 % för 
socioekonomi.  

Förskolenämnden fastställer grundbelopp och nivå för strukturbelopp i 
nämndbudget varje år och beslutar samtidigt vilket belopp i procent av det 
totala beloppet för ersättning till kommunala och fristående huvudmän som ska 
sättas av till strukturbelopp. 

Grundbeloppet för 2020 sätts till en nivå på 6,3 barn per årsarbetare. Denna 
nivå är likställd med 2019 års nivå.  

Strukturbelopp för mindre enheter sätts till 100 tkr/år för enheter upp till 25 
barn, 75 tkr/år för enheter upp till 35 barn och 50 tkr/år för enheter upp till 45 
barn. Totalt ca 2 100 tkr. 

Strukturbelopp för yngre barn samt socioekonomi fördelas 70/30 och fördelas 
år 2020 med ca 2 250 tkr för yngre barn samt ca 950 tkr för socioekonomi, 
d.v.s. totalt ca 3 200 tkr. 

Totalt avsätts ca 5 300 tkr i strukturbelopp för år 2020, vilket motsvarar ca 1,1 
% av det totala beloppet för ersättning till kommunala och fristående förskolor.              
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§ 185 Dnr FN 2019-00214 3.5.10.0 

Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan 
i Borås, Kyrkbacken 

Förskolenämndens beslut 
Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 
Kyrkbacken.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 
100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket 
motsvarar 75 000 kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, 
vilket motsvarar 50 000 kr år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år.       

Sammanfattning av ärendet 
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 
Kyrkbacken 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                  
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§ 186 Dnr FN 2019-00215 3.5.10.0 

Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan 
i Borås, Ansgarsbacken 

Förskolenämndens beslut 
Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 
Ansgarsbacken.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 
100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket 
motsvarar 75 000 kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, 
vilket motsvarar 50 000 kr år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år. 

- Socioekonomi 25 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 300 kr 
per barn och år.        

Sammanfattning av ärendet 
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                      

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 
Ansgarsbacken 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                  
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§ 187 Dnr FN 2019-00216 3.5.10.0 

Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan 
i Borås, Änglabacken 

Förskolenämndens beslut 
Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 
Änglabacken.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 
100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket 
motsvarar 75 000 kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, 
vilket motsvarar 50 000 kr år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år.        

Sammanfattning av ärendet 
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, 
Änglabacken 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                  
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§ 188 Dnr FN 2019-00217 3.5.10.0 

Ersättning till fristående förskola 2020, Förskolan 
Paletten 

Förskolenämndens beslut 
Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Förskolan Paletten.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 
100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket 
motsvarar 75 000 kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, 
vilket motsvarar 50 000 kr år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år.            

Sammanfattning av ärendet 
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Förskolan Paletten 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                                 
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§ 189 Dnr FN 2019-00218 3.5.10.0 

Ersättning till fristående förskola 2020, 
Montessoriförskolan Pyramiden 

Förskolenämndens beslut 
Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Montessoriförskolan Pyramiden.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 
100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket 
motsvarar 75 000 kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, 
vilket motsvarar 50 000 kr år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år.        

Sammanfattning av ärendet 
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                              

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Montessoriförskolan 
Pyramiden 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                                                
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§ 190 Dnr FN 2019-00219 3.5.10.0 

Ersättning till fristående förskola 2020, Borås Kristna 
förskola Guldbaggen 

Förskolenämndens beslut 
Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Borås Kristna förskola 
Guldbaggen.    

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

- Strukturbelopp:  
- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket 
motsvarar 100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, 
vilket motsvarar 75 000 kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 
barn, vilket motsvarar 50 000 kr år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år.        

Sammanfattning av ärendet 
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Borås Kristna förskola 
Guldbaggen 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                  
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§ 191 Dnr FN 2019-00220 3.5.10.0 

Ersättning till fristående förskola 2020, Freinetförskolan 
Ejdern 

Förskolenämndens beslut 
Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Freinertförskolan Ejdern. 

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 
100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket 
motsvarar 75 000 kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, 
vilket motsvarar 50 000 kr år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år.        

Sammanfattning av ärendet 
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                              

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Freinertförskolan Ejdern 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                  
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§ 192 Dnr FN 2019-00221 3.5.10.0 

Ersättning till fristående förskola 2020, 
Montessoriförskolan Globen 

Förskolenämndens beslut 
Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Montessoriförskolan Globen.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 
100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket 
motsvarar 75 000 kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, 
vilket motsvarar 50 000 kr år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år.         

Sammanfattning av ärendet 
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Montessoriförskolan 
Globen 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                  
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§ 193 Dnr FN 2019-00222 3.5.10.0 

Ersättning till fristående förskola 2020, 
Montessoriförskolan Malmen 

Förskolenämndens beslut 
Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Montessoriförskolan Malmen.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 
100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket 
motsvarar 75 000 kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, 
vilket motsvarar 50 000 kr år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år.             

Sammanfattning av ärendet 
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                              

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Montessoriförskolan 
Malmen 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                 
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§ 194 Dnr FN 2019-00223 3.5.10.0 

Ersättning till fristående förskola 2020, Förskolan 
IdeaLiv 

Förskolenämndens beslut 
Ersättning för barn i fristående förskola 2020, Förskolan Idealiv.   

Grundbelopp inkl. administration och momskompensation är 10 223 kronor 
per barn och månad, vilket motsvarar 122 681 kronor per barn och år. 

Strukturbelopp:  

- Mindre enhet 8 333 kronor per månad upp till 25 barn, vilket motsvarar 
100 000 kr per år, 6 250 kronor per månad upp till 35 barn, vilket 
motsvarar 75 000 kr per år, och 4 167 kr per månad upp till 45 barn, 
vilket motsvarar 50 000 kr år.  

- Yngre barn 140 kronor per barn och månad, vilket motsvarar 1 680 
kronor per barn och år.         

Sammanfattning av ärendet 
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till 
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om ny 
resursfördelningsmodell förskola den 19 juni 2019, § 128. Reglerna tillämpas 
från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början.                              

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Ersättning till fristående förskola 2020, Förskolan IdeaLiv 

2. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2020 

3. Bilaga 2, Besvärshänvisning                  
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§ 195 Dnr FN 2019-00224 3.5.10.0 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, 
Familjedaghemmet Aran 

Förskolenämndens beslut 
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Arans familjedaghem fastställs att 
gälla från och med den 1 januari 2020.               

Sammanfattning av ärendet 
Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 
omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början. 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 
respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen.                             

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, Familjedaghemmet 
Aran 

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning                  
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§ 196 Dnr FN 2019-00225 3.5.10.0 

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, Ströms 
slott 

Förskolenämndens beslut 
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Ströms Slotts AB fastställs att gälla 
från och med den 1 januari 2020.               

Sammanfattning av ärendet 
Ersättning utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk 
omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden har av Kommunfullmäktige 
bemyndigats att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna har rätt att få beslut om 
ersättningarnas storlek före kalenderårets början. 

Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som 
respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, Ströms Slott AB 

2. Bilaga 1, Besvärshänvisning                  
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§ 197 Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Beslut - Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte 
erbjuds HT 2019 
Dnr 2019-00052 

Beslut - Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2019 
Dnr 2019-00233 

Miljödiplom 2019 
Dnr 2019-00231               
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§ 198 Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Utredning av kränkande behandling löpnummer 46 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 48 
Dnr 2019-00007 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 48 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 49 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 51 
Dnr 2019-00007 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 51 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 52 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 53 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 54 
Dnr 2019-00007 

Beslut att tillstyrka särskild förtur löpnummer 4 
Dnr 2019-00009               
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§ 199 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 
Inga kontaktpolitikerbesök rapporterades.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att ärendet behandlas diskuterar Förskolenämnden innehåll och 
frågeställningar att ta med sig till kontaktpolitikerbesöken på förskolorna.      

 

 

 



Protokollsanteckning: 
 
I kommunfullmäktiges behandling av budget bifölls Vänsterpartiets förslag till ny ram för 
Förskolenämnden. Detta beslut har inneburit att Förskolenämnden för år 2020 har ytterligare 
1 mnkr till sitt förfogande. Medel som ska stärka arbetet med barn i behov av särskilt stöd och 
den öppna förskolan Tittut. 
 
Med anledning av dagens ärende har Vänsterpartiet valt att lägga fram tre tilläggsförslag, som 
beskrivs endan. 
 
Vi tycker det är viktigt att noga analysera vilka effekter stadens effektiviseringskrav på 1 % 
har fått för Förskolenämndens verksamhet. En sådan konsekvensanalys borde enligt oss 
genomförts för hela staden, men då fullmäktige sa nej till förslaget väljer vi att lyfta det i 
nämnden. Det är särskilt viktigt att analysera konsekvenserna av besparingar på barn, då dessa 
förutom att de kan leda till negativa mänskliga effekter också riskerar att leda till ökade 
kostnader i framtiden. 
 
Borås ska vara en stad som ger barn lika möjligheter oavsett kön. Implementeringen av 
Värdegrundsplattformen är viktig för att öka kunskapen om jämställdhet och normkritik i hela 
förvaltningen. Vänsterpartiet vill följa implementeringsarbetet och under 2020 få en 
redovisning i nämnden av hur arbetet fortskrider. 
 
Det är viktigt att öka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vilka 
uttryck dessa tar sig hos flickor och pojkar. Det är särskilt viktigt i en verksamhet som möter 
så många barn. Därför föreslår Vänsterpartiet att relevanta personalgrupper erbjuds utbildning 
inom detta område.  
 
Tilläggsförslag 1: 
 
Vänsterpartiet föreslår Förskolenämnden besluta: 
 
- att uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna för nämndens verksamhet av 2019 och 
2020 års effektiviseringskrav som ingår i kommunfullmäktiges budgetar 
 
Tilläggsförslag 2: 
 
Vänsterpartiet föreslår Förskolenämnden besluta: 
 
- att Förskolenämnden ges en redovisning av hur implementering av Värdegrundsplattformen 
går, med särskilt fokus på arbete med jämställdhet och normkritik 
 
Tilläggsförslag 3: 
 
Vänsterpartiet föreslår Förskolenämnden besluta: 
 
- att erbjuda relevanta personalgrupper inom nämndens verksamhet utbildning om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur dessa tar sig uttryck hos flickor och pojkar 
 
För Vänsterpartiet i Förskolenämnden 
Anne Rapinoja och Göran Landström 



Alternativt förslag    Förskolenämnden 
  2019-12-12 
 

       
 

 

Alternativt förslag till budget 2020:2 

Allianspartierna i Borås Moderaterna och Kristdemokraterna sätter barnens behov i förskolan 
först. Borås har en förskola att vara stolta över, men det finns utmaningar som vi inte kan blunda 
för, som brist på utbildad personal och stora barngrupper.  

Det är problem som vi måste komma till rätta med. Borås förskolor har samtidigt stora 
möjligheter att, tillsammans med familjerna, bidra till att ge barn och unga goda uppväxtvillkor. 
Det fodrar en hög pedagogisk kvalitet och att barnen ges trygghet och stimulerande utveckling 
tidigt i livet. 

Med anledning av detta vill vi göra några tillägg till det budgetförslag som de styrande partierna 
presenterat.  

Förslag till beslut: 
Förskolenämnden beslutar: 

 Huvudregeln ska vara att Borås Stad enligt gällande lagstiftning erbjuder förskola från ett 

års ålder. Barn som inte fyllt ett år kan ändå ha rätt till förskola enligt de möjligheter som 

finns i lagen. 

 Se över möjligheten med för- och eftermiddagsgrupper med 15-timmarsbarn 

 Intraprenad inom förskolan möjliggörs, det vill säga att personalen får ansvar för sin egen 

verksamhetsbudget. 

 Förskolans personal ska ha relevant utbildning. Arbetet med detta ska fortsätta under 

2020. Med anledning av den riktade satsningen förväntas nämnden uppnå en högre andel 

av utbildade förskollärare och barnskötare i verksamheten. 

 Förskolor i varierande storlek ska byggas.  

Allianspartierna i Borås  

 

Moderaterna            

Marie Fridén              

Wivi Roswall              

Stefan Medin 

Daniel Nikolov           

                                                  

                                  Kristdemokraterna 

Gunilla Christoffersson 

Helena Ishizaki  
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