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Plats och tid Digitalt sammanträde från Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, lokal 
Gingri, måndagen den 18 maj 2020 kl 17:00 – 18:00. 

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) 
Robert Sandberg (S) 
Hawalul Hassan (S) deltar från 17:30 
Agron Cela (S) 
Pernilla Tejemark (C) 
Stefan Medin (M) 
Daniel Nikolov (M) 
Helena Ishizaki (KD) 
Kathy Johansson (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Ina Furtenbach Lindén, förvaltningschef 
Ing-Marie Samuelsson, chef kvalitet och utveckling 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen 
Ida Westin, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats och tid Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, tisdag 19 maj. 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla tisdagen den 19 maj. 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 50-57 

 Ida Westin  

 Ordförande 
  

 Andreas Ekström  

 Justerare 
  

 Leif Häggblom  
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§ 50 Dnr FN 761  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 
Leif Häggblom med Anne Rapinoja som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 19 maj.  
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§ 51 Dnr FN 648  

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns.    
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§ 52 Dnr FN 2019-00161 3.5.2.0 

Information om tillsyn fristående förskolor 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.  

Dagens sammanträde 
Chef för kvalitet och utveckling Ing-Marie Samuelsson ger Förskolenämnden 
information om tillsynsprocessen och ägar- och ledningsprövning för fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg. Information lämnas även om tillsynen som 
gjorts på förskolan IdeaLiv för 2019.  

Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  
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§ 53 Dnr FN 2020-00081 1.1.4.2 

Tertialrapport 1 2020 Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 2020.         

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden redovisar ett resultat på +4 996 tkr i förhållande till 
periodens budget. Fyra tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 
positivt med 2 567 tkr. Förskolenämnden har inte kompenserats för de extra 
lönesatsningar som gjorts för förskollärare och första linjens chefer. 
Kompensationen avser mellanskillnaden mellan 2,7 % och 3,0 % och beräknas 
påverka periodens resultat med ca -100 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget 
+2 000 tkr. Under rådande omständigheter tillämpas en viss försiktighet i 
prognostiseringen.  

Förskolenämndens ram inför 2020 räknades upp med knappt 0,5 % avseende 
volym, baserat på befolkningsprognos framtagen i april 2019. Antalet inskrivna 
barn i våra egna förskolor har under perioden januari-april varit 53 barn färre än 
under motsvarande period förra året.  

Antalet barn i fristående förskolor är 7 fler under januari-april 2020 än under 
motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 9 
platser jämfört med motsvarande period förra året. Kostnaderna för köpta 
platser är ca 200 tkr högre under januari-april 2020 än för motsvarande period 
förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 
har Förskolenämnden betalningsansvar för 58 färre barn under januari-april 
2020 än under motsvarande period 2019. 

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. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa 
innebär en avsevärt högre lokalkostnad. 

Under mars månad identifierades influensan Covid-19 som en 
världsomspännande pandemi. Borås Stad såväl som förvaltningarna gick upp i 
stabsläge.  

En betydande ekonomisk risk finns i en trolig minskning av intäkter. I nuläget 
har de grupperna med lägst avgift blivit avgiftsbefriade, vilket påverkat 
intäkterna under mars-april med -650 tkr. Prognosen för månaderna maj-juli 
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bedöms, enligt hur nuvarande beslut ser ut, innebära minskade intäkter med 
400 tkr per månad. Risk finns för en ökning av mängden vårdnadshavare med 
sänkta inkomster och därmed lägre avgifter. Personalkostnaderna har varit lägre 
än budgeterat under perioden, då förskolorna inte behövt använda sig av 
timavlönad personal och att frånvaron bland personalen varit något högre. En 
prognos för årets personalkostnader är i nuläget svår att uppskatta men 
kostnaderna bör understiga budgeterad nivå.               

Beslutsunderlag 
1. Tertialrapport 1 2020 Förskolenämnden                  
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§ 54 Dnr FN 2020-00072 1.2.3.25 

Utredning om behov av ny förskola kommer att finnas 
på Hestra Serenadgatan före år 2024 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna utredning om behov av att 
tidigarelägga ny förskola på Hestra. Utredningen läggs till handlingarna.        

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lämnar 
en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 1 till protokollet).  

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden beslutade den 31 januari 2020, § 6, att ge 
Förskoleförvaltningen i uppdrag att utreda om behov av ny förskola kommer 
att finnas på Hestra Serenadgatan före år 2024.               

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag, Förskolenämndens beslut 31 januari 2020, § 6                  
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§ 55 Dnr FN 2017-00001 332 

Motion - Bemannad parklek året runt på Stadsparkens 
lekplats 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner utredning avseende bemannad parklek och 
översänder den till Kommunstyrelsen.        

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. Båda nämnderna har som svar på detta ställt sig bakom 
genomförd utredning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen och Tekniska förvaltningen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 § 237 att Återremittera ärendet med 
syfte att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete 
ta fram ett förslag på parklek med bemanning i Stadsparken.  

Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet 
som idag bedrivs mot målgruppen barn 0-12 år. Sedan Kommunfullmäktige 
beslutade om utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i 
parken är små och gränsar till Viskan samt att gällande detaljplan för området ej 
möjliggör att fler byggnader uppförs. 

I utredningen lyfts förslag på hur begränsad Parklek skulle kunna bedrivas I 
Stadsparken. 

Barnets bästa har beaktats i utredningen genom att förslagen är framtagna för 
att eventuell parklek ska bli så bra som möjligt för barnet, då målgruppen 
faktiskt är barn. Exempelvis genom att betona säkerhetsaspekten samt ta upp 
olika delar såsom tillgänglighet, lokaler, utemiljö och bemanning som måste tas 
hänsyn till..       

Beslutsunderlag 
1. Utredning bemannad parklek 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-17 § 237 – Bemannad parklek året 
runt på Stadsparkens lekplats                  
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§ 56 Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Statsbidrag för handledare i Läslyftet för 2020 2021 
Dnr 2020-00083 

 

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14  § 147 Budgetmedel ny familjecentral 
Dnr 2019-00076 

 

SCBs Medborgarundersökning 2019 
Dnr 2020-00084 

 

Beslut från förvaltningsrätten mål nr. 1825-20 
Dnr 2020-00079 

 

Kommunstyrelsens beslut - Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 
Dnr 2019-00151 

 

Kommunstyrelsens beslut - Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt in 
Dnr 2020-00087 

 

Kulturnämndens beslut 2020-04-20, § 55 avseende Remiss Stärk 
skolbiblioteken! 
Dnr 2020-00091 

 

Beslut om beviljad ansökan till Erasmus+ 
Dnr 2020-00039 
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Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Förskolenämnden april 
2020 
Dnr 2020-00035 

 

Revisionsberättelse och Revisionsredogörelse 2019 
Dnr 2020-00093 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 § 47 Stöd till Borås näringsliv 
Dnr 2020-00094 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29  § 46 Personalekonomisk redovisning 
2019 
Dnr 2020-00095 

 

Handlingsplan för att begränsa smittspridningen vid uteverksamhet på Öppna 
förskolorna 
Dnr 2020-00085               

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(12) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-18 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 57 Dnr FN 2020-00004 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälan av kränkande behandling 
Dnr 2020-00002 
 

Utredning av kränkande behandling 
Dnr 2020-00002 
 

Yttrande Mål nr. 1825.20 inkl. bilagor 
Dnr 2020-00079 

 

Delegationsbeslut B8 april - tidsbegränsade anställningar 
Dnr 2020-00046 

 

Delegationsbeslut B9 april - Beslut om uppsägning 
Dnr 2020-00046               

 

 

 



Protokollsanteckning avseende ärende 05 Allianspartierna Borås
Förskolenämnden 2020-05-18

Utredning om behov av ny förskola kommer att finnas på Hestra Serenadgatan 
före år 2024.

Vi delar inte slutsatsen att det det inte finns behov av att tidigarelägga byggnationen 
av en ny förskola på Hestra.

Marie Fridén (M) 

Vivi Roswall (M) 

Gunilla Christoffersson (KD) 

Stefan Medin (M) 

Daniel Nikolov (M) 

Helena Ishizaki (KD) 

         


	Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
	Förskolenämndens beslut

	Godkännande av föredragningslista
	Förskolenämndens beslut

	Information om tillsyn fristående förskolor
	Förskolenämndens beslut
	Dagens sammanträde

	Tertialrapport 1 2020 Förskolenämnden
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Utredning om behov av ny förskola kommer att finnas på Hestra Serenadgatan före år 2024
	Förskolenämndens beslut
	Reservationer/Protokollsanteckning
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Motion - Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Anmälningsärenden
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Delegationsbeslut
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet




