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Sammanträdesdatum 
2020-01-30 

 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, torsdagen den 30 januari 
2020 kl 17:00-19:05. 

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) 
Vivi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Anne Rapinoja (V) 
Pernilla Tejemark (C) tjänstgörande för Linda Pålemo (L) 

Närvarande Ersättare 
Ylva Lengberg (S) 
Robert Sandberg (S) 
Agron Cela (S) 
Maria Frankert (S) 
Daniel Nikolov (M) 
Helena Ishizaki (KD) 
Kathy Johansson (SD) 
Göran Landström (V) 

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) 
Helena Munthe Jiseborn, HR chef (under ärendegenomgången) 
Karin Vapnar, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Frida Nermansson, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Ida Westin, nämndsekreterare 
 

Justeringens plats och tid Måndag den 3 februari, Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 februari 2020 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-11 

 Ida Westin  

 Ordförande 
  

 Andreas Ekström  

 Justerare 
  

 Gunilla Christoffersson  
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§ 1 Dnr FN 761  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 
Gunilla Christoffersson med Wiwi Roswall som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, måndagen den 3 februari.     
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§ 2 Dnr FN 648  

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns.   
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§ 3 Dnr FN 649  

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens nämndsammanträde.  
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§ 4 Dnr FN 2019-00212 1.2.3.25 

Utredning om minskning av engångsartiklar i Borås 
Stad 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att avstyrka utredning om minskning av 
engångsartiklar i Borås Stad.                                                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i Budget 2018 att 
utreda minskning av engångsartiklar i Borås Stad. Kommunstyrelsen har skickat 
förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad på remiss till 
alla nämnder och bolag.  

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till utredning om 
minskning av engångsartiklar i Borås Stad.                     

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad.                    
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§ 5 Dnr FN 2019-00228 1.1.6.2 

Samverkan för barns och ungas bästa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att avstyrka remissen om samverkan för barns och 
ungas bästa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen.         

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över samverkan för barns och 
ungas bästa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen (VGR). Syftet med överenskommelsen är att stärka 
samverkan mellan parterna med barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget 
omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan VGR och de 49 
kommunerna om samarbete kring barn och unga som är i behov av 
samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen.  

Förskolenämnden anser att överenskommelsen i sin helhet saknar en tydlig 
struktur för hur samverkan mellan de olika verksamheterna ska ske. Samt att 
förskolans roll förminskas då överenskommelsen endast beskriver medverkan i 
SIP (Samordnad individuell planering).  

Förskolenämnden anser ser även att: 

Begrepp behöver förtydligas. 

Förskolan behöver separeras från skolan i texten då det är två olika 
verksamheter. 

Det bör framgå, att även förskolan styrs av Skollagen.        

För att överenskommelsen ska bli så bra som möjligt för barnet, anser 
Förskolenämnden att dessa punkter bör åtgärdas. Förskolenämnden uppmanar 
även till genomförandet av en barnkonsekvensanalys, då beslutet i hög grad 
berör barn.      

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen                
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§ 6 Dnr FN 2019-00237 1.2.4.2 

Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2021-2023 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner Lokalbehovsplan för planperioden 2021-2023 
och översänder densamma till Lokalförsörjningsnämnden.   

Lokalbehovsplanen kompletteras med följande text ”Nämnden utreder under 
våren 2020 om behov av ny förskola kommer att finnas på Hestra Serenadgatan 
före år 2024.”       

Sammanfattning av ärendet 
Lokalbehovsplanen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2021-
2023. Behovet kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund 
för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Lokalbehov 
som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. Antal barn i förskoleålder beräknas öka med ca 269 fram till 
2023. 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 lokalbehovsplanen är att trygga tillgängligheten till goda och 
ändamålsenliga lokaler och med en ekonomiskt hållbar plan. 
Lokalbehovsplanen är det underlag som Förskolenämnden lämnar till 
Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de lokal- och investeringsplaner LFN 
förelägger Kommunstyrelsen inför kommande budgetarbete.               

Beslutsunderlag 
1. Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2020-2023.                   

Yrkanden 
M+KD hade ett alternativt förslag gällande Lokalbehovsplan Förskolenämnden 
2021-2023 avseende en tidigarelagd byggnation av förskolan på Hestra 
Serenadgatan. Ordföranden Andreas Ekström (S) yrkar då på följande tillägg 
istället: ”Nämnden utreder under våren 2020 om behov av ny förskola kommer 
att finnas på Hestra Serenadgatan före år 2024”. 

M+KD jämkar sig och drar tillbaka sitt förslag till förmån för ordförandens 
yrkande.  

Ordföranden Andreas Ekström (S) frågar om Förskolenämnden beslutar i 
enlighet med upprättat förslag till beslut med ovanstående tillägg och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     
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§ 7 Dnr FN 2019-00244 1.1.4.25 

Undertecknande av handlingar 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar 
på nämndens vägnar ska undertecknas av Förskolenämndens ordförande och 
förvaltningschef.  

Vid förfall av ordföranden undertecknar 2:e vice ordföranden, därefter 1:e vice 
ordföranden tillsammans med förvaltningschef.      

Sammanfattning av ärendet 
I det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Borås Stad 25 § står det: 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska undertecknas på 
nämndens vägnar på sätt som nämnden bestämmer. 

För att barnets bästa ska kunna tillgodoses är det viktigt att det är tydligt vad 
som krävs för att besluten ska vara giltiga. Beslutet rör indirekt barn, då 
Förskolenämnden återkommande fattar beslut som påverkar barn.           

Beslutsunderlag 
1. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 
Stad                  
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§ 8 Dnr FN 2019-00245 1.2.3.25 

Detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., 
Kristinebergs Centrum, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Kristineberg Gisseberget 1 m.fl., 
Borås Stad under förutsättning att nämndens nedanstående synpunkter beaktas 
i det fortsatta planarbetet.        

Sammanfattning av ärendet 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning och 
omvandla det befintliga Kristineberg centrum genom planläggning av 
flerbostadshus, centrumfunktioner, förskole och vård- och omsorgsboende 
inom området. 

Förslaget omfattar cirka 100 lägenheter i områdets nordöstra del. I 
planområdets nordvästra och centrala delar föreslås byggnation av 
skola/förskola. Här medges även ett vård- och omsorgsboende och möjliggörs 
för bostäder med centrumverksamhet i bottenvåning. 

Förskolenämnden betonar att den nya förskolan i planen kommer att ersätta 
befintliga Kristinegårdens förskola vilket innebär att inga nya förskoleplatser 
skapas inom området. Förskolenämnden kan därför inte ombesörja 
förskoleplatser för ytterligare bostadsbebyggelse inom området. Vid 
bostadsbebyggelse på Kristineberg är det därför nödvändigt att öka antalet 
förskoleplatser.  

Förskolenämnden betonar även att det i nuvarande mötesplats Kristineberg 
finns öppen förskoleverksamhet. Denna verksamhet behöver tas hänsyn till, 
och omnämnas i planarbetet.  

Förskolenämnden vill också poängtera att barnperspektivet måste beaktas från 
början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras så att säker hämtning 
och lämning av barn kan ske.   

Från 1 januari 2020 har barnkonventionen blivit lag och barnets bästa ska 
beaktas och bör därför finnas med i detaljplanen.                

Beslutsunderlag 
1. Detaljplan för Kristineberg Gisseberget 1 m.fl., Borås Stad.                  
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§ 9 Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Beslut från skolverket efter redovisning 
Dnr 2018-00096 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 259 Koldioxidbudget för Borås Stad 
Dnr 2019-00238 

Beslut - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier 
för 2019/2020 
Dnr 2019-00241 

Reviderad kontaktpolitikerlista 2020-01-30 
Dnr 2019-00010 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-01 § 519 - Borås Stads personalpolitiska 
riktlinjer  
Dnr 2020-00012 

Årsarvodering och Förtroendevaldas arvoden 2020 
Dnr 2020-00018 

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Förskolenämnden 2019 
Dnr 2019-00168 

Framställan enl Arbetsmiljölagen 6 kap. § 6a 
Dnr 2020-00021               
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§ 10 Dnr FN 2020-00004 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut att erbjuda förskola utifrån barns eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt 
Dnr 2019-00236 

Delegationsbeslut - Beslut om befrielse från avgift löpnummer 1 
Dnr 2020-00006 

Delegationsbeslut – Beslut om befrielse från avgift löpnummer 2 
Dnr 2019-00235 

Yttrande med anledning av anmälan mot förskola 
Dnr 2019-00209 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 55 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 56 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 57 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 58 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 59 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 60 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 61 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 62 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 63 
Dnr 2019-00007 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 1 
Dnr 2020-00002 
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Anmälan av kränkande behandling löpnummer 2 
Dnr 2020-00002 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 3 
Dnr 2020-00002 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 4 
Dnr 2020-00002 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 30 
Dnr 2019-00007 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 31 
Dnr 2019-00007 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 36 
Dnr 2019-00007 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 37 
Dnr 2019-00007 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 38 
Dnr 2019-00007 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 39 
Dnr 2019-00007 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 40 
Dnr 2019-00007 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 41 
Dnr 2019-00007 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 49 
Dnr 2019-00007 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 53 
Dnr 2019-00007 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 54 
Dnr 2019-00007  

Utredning av kränkande behandling löpnummer 55 
Dnr 2019-00007  

Utredning av kränkande behandling löpnummer 57 
Dnr 2019-00007  

Utredning av kränkande behandling löpnummer 58 
Dnr 2019-00007  

Utredning av kränkande behandling löpnummer 59 
Dnr 2019-00007  
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Utredning av kränkande behandling löpnummer 60 
Dnr 2019-00007  

Utredning av kränkande behandling löpnummer 61 
Dnr 2019-00007  

Utredning av kränkande behandling löpnummer 62 
Dnr 2019-00007  

Utredning av kränkande behandling löpnummer 63 
Dnr 2019-00007 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 2 
Dnr 2020-00002 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 3 
Dnr 2020-00002 

Utredning av kränkande behandling löpnummer 4 
Dnr 2020-00002               
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§ 11 Dnr FN 2020-00005 1.1.3.25 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 
Inga kontaktpolitikerbesök rapporterades.  
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