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§ 35 Dnr FN 761  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 
Erik Johnson med Leif Johansson som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, fredagen den 24 april.  
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§ 36 Dnr FN 648  

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns.  
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§ 37 Dnr FN 2019-00084 1.1.3.25 

Initiativärende Kost, lokalvård och vaktmästeri till 
Förskolenämnden  

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner utredning kring vaktmästarorganisationen, samt 
ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för att ta över verksamheten i egen regi.               

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden har genom initiativärendet ”Kost, lokalvård och vaktmästeri 
till Förskolenämnden” uppdragit åt Förskoleförvaltningen att utreda 
möjligheten att ta över kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden. 
Utredningen kring vaktmästarorganisationen redovisas som en delutredning. 

Bedömningen är att kvalitet och likvärdigheten inte har förbättrats avseende 
vaktmästartjänster sedan Förskolenämnden startats och det råder inom vissa 
områden ett missnöje med vaktmästartjänsterna. 

Den sammantagna bedömningen är att det är möjligt och lämpligt för 
Förskolenämnden att ta över verksamheten i egen regi. Posthanteringen bör i 
nuläget vara kvar hos Vård- och äldreförvaltningen och Servicekontoret. 

I utredningen redovisas förslag på hur en vaktmästarorganisation i 
Förskoleförvaltningen skulle kunna se ut. 

Vaktmästeriorganisationen berör endast i viss grad barnen på förskolornas 
vardag. Det förslag som lyfts i utredningen är främst på övergripande 
förvaltningsnivå och bedöms endast påverka barnen marginellt.           

Beslutsunderlag 
1. Utredning kring vaktmästarorganisationen 

2. Riskbedömning inför förändring i verksamheten 

3. Protokollsutdrag 2019-04-16 § 62 - Initiativärende Kost, lokalvård och 
vaktmästeri till Förskolenämnden               

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(17) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-23 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 38 Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden översänder ärendet till Kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning.       

Sammanfattning av ärendet 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor gäller för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig 
på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Förskolenämnden 
ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på revidering till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. Under ärendets 
beredning har Förskolenämnden skickat ärendet på remiss till Grundskole-
nämnden för inhämtande av synpunkter, detta då Grundskolenämnden är 
ansvarig för fritidshemsverksamheten.    

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid Stads-
ledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                                         

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna förändringar 

2. Förslag till revidering: Reger och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg   

3. PM Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.     

4. Grundskolenämndens yttrande, 2020-01-28 

5. Protokollsutdrag Förskolenämnden, 2019-11-28 § 170                              
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§ 39 Dnr FN 2020-00060 1.1.4.2 

Månadsrapport mars 2020 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden redovisar ett resultat på +2 040 tkr i förhållande till 
periodens budget. Tre tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 
positivt med 1 925 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

Utifrån det ekonomiska läget under 2019 beslutade Förskolenämnden om en 
åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. 
Åtgärdsplanen är långsiktig och förväntas ge full effekt under 2021.                   

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport februari 2020, Förskolenämnden  

2. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Förskolenämnden 
mars 2020                
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§ 40 Dnr FN 2020-00070 1.1.3.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i Budget 2020 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av Kommunfullmäktiges uppdrag 
som inte ingår i budget för Förskolenämnden och beslutar att översända denna 
till Kommunstyrelsen för kännedom.        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 
i budget redovisar Förskolenämnden status för nämndens uppdrag två gånger 
per år.  

Vid tidpunkten för 2020 års första uppföljning har Förskolenämnden inga 
uppdrag från Kommunfullmäktige som inte ingår i budget utöver de uppdrag 
som getts i personalekonomisk redovisning.                             

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020, nämndens 
rapport                  
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§ 41 Dnr FN 2020-00063 1.2.3.1 

Svar på remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker biblioteksprogrammet för 2020-2023 med nedan 
angivna förslag till ändringar och tillägg, samt översänder yttrandet till 
Kulturnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Biblioteksprogram 2020-
2023. Biblioteksprogram 2020-2023 tillstyrks med nedan angivna förslag till 
tillägg och ändringar: 

Den inledande meningen som beskriver att biblioteken ska låta människor 
mötas genom att vara kreativa och kulturella mötesplatser föreslås 
omformuleras till: ”Biblioteken i Borås ska vara kreativa och kulturella 
mötesplatser för alla människor oavsett bakgrund.” 

Begreppet Meröppna bibliotek kan förtydligas. 

Ett vidgat läsbegrepp ska vara i centrum i ett läs- och skrivfrämjande bibliotek 
och en definition behövs för att klargöra begreppet. 

Formuleringen att biblioteket är portalen till Borås som bildningsstad föreslås 
ändras till: ”biblioteket är en portal till Borås som bildningsstad.”  

Bibliotekets stöd till förskolorna kan förtydligas i avsnittet Det lärande 
biblioteket.           

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads biblioteksprogram Bibliotek för alla                  
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§ 42 Dnr FN 2019-00167 1.1.5.25 

Svar på revisionsrapport granskning av taxor och 
avgifter i Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner upprättat svar på Revisionsrapport – Granskning 
av taxor och avgifter i Borås Stad och översänder svaret till Stadsrevisionen.     

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen i Borås Stad har under 2019 genomfört en granskning av  
taxor och avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads 
arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig 
intern kontroll.  

I granskningen konstateras ett flertal avvikelser. Stadsrevisionen bedömer  
att berörda nämnder bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna 
rekommendationer. Förskolenämnden kommer vidta åtgärder för de  
avvikelser som nämnden är berörd. För de avvikelser som framkommit är 
Förskolenämnden i merparten undantagen då nämndens arbete bedöms vara 
ändamålsenligt.              

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad                  
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§ 43 Dnr FN 2020-00057 1.2.3.3 

Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 
Stads nämnder 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner upprättat svar och beslutar att avvakta centrala 
anvisningar innan eventuella åtgärder genomförs. Beslutet översänds till 
Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen i Borås Stad har under 2019 genomfört en granskning av Borås 
Stads ärendeberedningsprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 
nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 
krav. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och 
Stadsrevisionen bedömer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika 
förutsättningar när beslut ska fattas. Stadsrevisionen bedömer att 
Förskolenämndens ärendehanteringsprocess inte är helt ändamålsenlig.     

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder                  
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§ 44 Dnr FN 2019-00240 1.4.1.0 

Förskolenämndens dokumenthanteringsplan 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att fastställa Förskolenämndens 
dokumenthanteringsplan.        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arkivregler för Borås Stad ska det finnas en dokumenthanteringsplan. 
Ansvaret för att ta fram en sådan ligger på respektive nämnd och styrelse. 

En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för att nå upp till kraven att 
hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt och 
säkerställa att lagar och andra påbud efterlevs. Den styr hur de allmänna 
handlingarna inom en verksamhet ska hanteras genom hela livscykeln, redan 
från att de inkommer eller upprättas till dess de ska arkiveras eller gallras.  

Dokumenthanteringsplanen är dels en sammanställning över de allmänna 
handlingar som förekommer hos nämnden, dels ett gallringsbeslut som reglerar 
hur informationen ska hanteras. Genom dokumenthanteringsplanen säkerställs 
att rätt och väsentlig information bevaras för framtiden samtidigt som den 
bidrar till att upprätthålla en god offentlighetsstruktur och till att effektivisera 
nämndens informationshantering. För att planen ska motsvara de faktiska 
förhållandena hos nämnden är det viktigt att den årligen gås igenom och 
revideras vid behov.   

Dokumenthanteringsplanen har en struktur utifrån en klassificering av 
verksamhetens processer. Utifrån strukturen redovisas de allmänna handlingar 
som förekommer till följd av den verksamhet som bedrivs. Under beredning av 
ärendet har förvaltningen haft samverkan med Stadsarkivet. 
Dokumenthanteringsplanen har den 12 februari 2020 översänts till Stadsarkivet 
för slutligt samråd. Stadsarkivet har därmed granskat planen och lämnat 
påpekanden för eventuell åtgärd.   

Förskolenämnden hanterar många handlingar som berör barn. För att barnets 
rättigheter ska tas tillvara är det viktigt att dessa handlingar hanteras på ett 
korrekt och ändamålsenligt sätt.    

Beslutsunderlag 
Förskolenämndens dokumenthanteringsplan   

Förskolenämndens arkivbeskrivning                
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§ 45 Dnr FN 2020-00019 1.4.1.2 

Rapportering av Förskolenämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna sammanställning av nämndens 
personuppgiftsbehandlingar för 2019 och lägga den till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen artikel 30 ställer krav på att varje personuppgifts-
ansvarig organisation ska föra ett register över personuppgiftsbehandlingar som 
utförs i den verksamhet som den personuppgiftige ansvarar för. För kommuner 
är det varje nämnd som har självständigt verksamhetsansvar som räknas som 
personuppgiftsansvarig. Nämnden får årligen en rapportering med en 
sammanställning över de personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens 
ansvar.   

Förskolenämnden behandlar personuppgifter för barn. Barnets bästa beaktas i 
varje behandling utifrån att alla registreringar identifieras och att hanteringen är 
ändamålsenlig och korrekt.                

Beslutsunderlag 
1. Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 2019 Förskolenämnden                  
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§ 46 Dnr FN 2020-00085 3.5.10.2 

Öppning av öppna förskolans verksamhet 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att den öppna verksamheten ska öppnas upp igen 
med tillägget att förskoleförvaltningen tar fram en rutin där det tydligt framgår 
ansvar och vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika smittspridning.  

Sammanfattning av ärendet 
För att minska risk för smittspridning beslutade Förskolenämnden genom 
ordförandebeslut den 24 mars 2020 att stänga öppna förskolans verksamheter, 
inklusive Tittut, den mobila förskolan.  

Förskolenämnden beslutar nu att den öppna verksamheten ska öppnas upp 
igen. Verksamheterna ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs på 
ett sådant sätt att smittspridningen minimeras.         

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut 2020-03-24 Stängning av öppna förskolans verksamheter                  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar på ett tillägg att förskoleförvaltningen tar fram en rutin där 
det tydligt framgår ansvar och vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika 
smittspridning. 

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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§ 47 Dnr FN 2020-00086 3.5.2.0 

Barn till föräldralediga och arbetssökande 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att barn till föräldralediga eller arbetssökande 
vårdnadshavare fortsatt ska vara hemma från förskolan.  

Beslutet gäller till och med 3 juli 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
För att minska risk för smittspridning beslutade Förskolenämnden genom 
ordförandebeslut den 24 mars 2020 att barn till föräldralediga eller 
arbetssökande vårdnadshavare skulle vara hemma från förskolan. Beslutet 
gällde tills vidare.      

Förskolenämnden beslutar att barn till föräldralediga eller arbetssökande 
fortsatt ska vara hemma från förskolan. Beslutet är nu datumangivet och gäller 
till och med 3 juli 2020.                        

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut 2020-03-24 - Barn till föräldralediga och arbetssökande                    
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§ 48 Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Klimatkompensationsavgift för resor 2019 
Dnr 2020-00075 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 32 Extra medel till välfärden 
Dnr 2020-00077 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 38 Ändring i det gemensamma 
reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
Dnr 2020-00078 

 

Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, §73, Miljörapport 2019 Borås Stad 
Dnr 2020-00080 

 

Verksamhetsbeslut - Tillfällig flytt av barn från Våglängdsgårdens förskola till 
Bodagårdens förskola på grund av personalbrist 
Dnr 2020-00066 

 

Verksamhetsbeslut - Tillfällig flytt av barn från Tunnlandsgårdens förskola till 
Bäckaryds förskola på grund av personalbrist 
Dnr 2020-00066 
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§ 49 Dnr FN 2020-00004 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen 
Dnr 2020-00002 

 

Utredning av kränkande behandling till huvudmannen 
Dnr 2020-00002 

 

Tidsbegränsade anställningar 
Dnr 2020-00046 
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