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Instans 

Förskolenämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, torsdagen den 28 februari 
2019 kl 17:00 – 19:40.  

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) 
Agron Cela (S) 
Maria Frankert (S) 
Pernilla Tejemark (C) 
Stefan Medin (M) 
Marcus  Banér (M) 
Caroline Hansson (KD) 
Kathy Johansson (SD) 
Göran Landström (V) 

Övriga Tjänstemän 
Ing-Marie Samuelsson, chef kvalitet och utveckling 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången)  
Marie Gerdin, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Monica Provén, chef för barnhälsa (under ärendegenomgången) 
Helena Munthe Jiseborn, HR chef (under ärendegenomgången) 
Olof Fredholm, chef för administration (under ärendegenomgången) 
Karin Vapnar, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Gunilla Nilsson, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Emelie Hansson, nämndsekreterare 
 

Justeringens plats och tid Tisdagen den 5 mars 2019, Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32 
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla onsdagen den 6 
mars 2019 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 15-33 
 Emelie Hansson  

 Ordförande 
  

 Andreas Ekström  
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§ 15   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Gunilla Christoffersson (KD) med Leif Häggblom (SD) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen 
äger rum på Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 5 mars.     
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§ 16   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Vid dagens nämndsammanträde utökas föredragningslistan med fyra ärenden.  
Initiativärende, ”Grön Flagg”, § 27, initiativärende ”Resursfördelningsmodell”,  
§ 28, initiativärende ”Vistelsetid förskola och pedagogisk omsorg, § 29 samt  
”Rapportering från kontaktpolitiker”, § 33.  

Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.     
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§ 17  

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.      
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§ 18 Dnr FN 2019-00005 1.1.4.2 

Årsredovisning 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Årsredovisning 2018, 
Förskolenämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola som 
åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. I ansvaret ingår 
också de öppna förskolorna samt samordningsansvaret för familjecentralerna. 
Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut 
angående rätt till bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt 
för kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg jämlikt 
skollagen.  

Det övergripande målet för verksamheten är att utveckla kvaliteten på  
undervisningen i förskolan och skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i 
Borås stad i alla avseenden. Det systematiska kvalitetsarbetet har varit ett 
fokusområde under 2018 och ett återkommande inslag i olika forum.  

Behovet av förskoleplatser ökar och minskar i olika delar av staden och 
tillgången till lokaler harmonierar inte alltid med efterfrågan. Förskolenämnden 
tog beslut om en lokalplan i december 2018 med en flerårsöversikt över 
demografi och behov, med befolkningsprognosen som grund. 

Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag följs upp i årsredovisningen.  

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att anställa utbildade 
barnskötare och förskollärare då det finns en brist på utbildad personal, inte 
bara i Borås utan i hela Sverige. För att säkerställa kompetensen i verksamheten 
har nämnden vidtagit flera åtgärder.  

Förskolenämnden hade en budgetavvikelse för året på -3 605 tkr efter att hela 
bufferten, 7100 tkr, tillförts verksamheten för ökad beläggningsgrad. Nämnden 
har inte erhållit kompensation för ökade IT-kostnader med 587 tkr. Detta 
justeras i bokslut 2018 och ger ett således en budgetavvikelse på -3 018 tkr. 
Nämnden har från 2017 ett ackumulerat resultat på +1 492 tkr. Nytt 
ackumulerat resultat efter bokslut 2018 blir då -1 526 tkr. Förskolenämnden har 
haft betalningsansvar för 120 eller 1,9 % fler barn under 2018 än under 2017. 
Förskolenämndens ram inför 2018 räknades upp med 0,9 % avseende volymer.  

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2018 Förskolenämnden. 
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§ 19 Dnr FN 2018-00174 1.1.3.1 

Miljörapport 2018 Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad miljörapport för 2018 och översänder 
den till Miljö-och konsumentnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog under våren 2018 nya Miljömål för Borås Stad. 
Kommunfullmäktige har beslutat att dessa miljömål gäller till och med 2021. 

Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas två gånger per år 
till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden 
sammanställer sedan en rapport till Kommunstyrelsen. Uppföljningen skall 
beskriva hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av 
Kommunfullmäktige beslutade målen.  

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport 2018 Förskolenämnden 
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§ 20 Dnr FN 2018-00173 1.1.3.1 

Uppföljning av intern kontrollplan 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna 
kontrollplanen för 2018 och översända den till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontroll-
systemet inom sitt verksamhetsområde och i samband med årsredovisningen 
redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2018 
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§ 21 Dnr FN 2019-00022 3.1.1.25 

Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Riktlinjer för bostadsförsörjning samt översänder 
yttrandet till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Riktlinjer för 
bostadsförsörjning samt Handlingsplan för bostadsbyggande och Befolknings- 
och bostadsanalys.  

Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utformas som ett styrdokument 
och redovisar vilka verktyg kommunen kan använda sig av för att påverka 
bostadsbyggnationen. Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för 
bostadsförsörjning som antas av Kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. För att främja bostadsbyggandet nämns exempel på verktyg i 
den kommunala organisationen, som markberedskap och exploatering, 
översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/planprogram, detaljplaner och 
planberedskap samt bygglov. 

Handlingsplan för bostadsbyggande 2019-2023 är den andra delen av Borås 
Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Den uppdateras årligen av 
Kommunstyrelsen och redovisar kända projekt för bostadsbyggnation. I Borås 
Stads förslag till Översiktsplan utgår den ifrån ca 750 nya bostäder per år under 
en 20-årsperiod. Handlingsplanen redovisar tabeller med bedömd 
bostadsbyggnation och det finns en gruppering kring hur långt 
planeringsprocessen kommit, uppdelat på bostadsprojekt i klara detaljplaner, 
bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag samt bostadsprojekt i 
väntelista + nya oprioriterade uppdrag. 

Befolknings- och bostadsanalysen är den tredje delen av Borås Stads riktlinjer 
för bostadsförsörjning. I materialet framgår att val av bostadsområde påverkas 
av kvaliteten på offentlig och kommunal service. Undersökningar visar att 
kommunens jämförelsetjänster påverkar och bedöms få en allt större påverkan. 
I analysen av befolkningsutveckling finns fram till år 2022 kända byggprojekt 
och planerade byggstarter med. Efter 2022 är osäkerheten större och istället för 
bostadsproduktion utgår prognosen från trender sedan fem år tillbaka.  

Prognosen visar att det främst är staden som växer i invånarantal. För att möta 
intentioner i Översiktsplan bör fokus på nybyggnation ligga i stadskärnan, 
centrumnära och i serviceorterna.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-28 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Det viktigt att Förskolenämnden i ett tidigt skede involveras i planprocesser, för 
att säkerställa att antalet förskoleplatser möter det behov som uppstår när 
staden växer. 

 

.   

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för bostadsförsörjning 

2. Handlingsplan för bostadsbyggande 

3. Befolknings- och bostadsanalys 
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§ 22 Dnr FN 2019-00024 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 
2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning och översänder den till 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad har ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna 
erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.  

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen följer årligen upp 
synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.  

I redovisningen till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade 
synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2018, samt fördelning över 
verksamhetsområden och kriterier.  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2018 
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§ 23 Dnr FN 2019-00029 1.1.3.1 

Initiativärende: Följ läroplanen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner svar på initiativärende ”Följ läroplanen” och 
förklarar uppdraget fullgjort.  

Sammanfattning av ärendet 

Leif Häggblom (SD) lade vid nämndsammanträdet 2019-01-24 fram 
initiativärende ”Följ läroplanen” där han ville ha svar på följande fyra frågor:  

1. Hur kan förvaltningen rekommendera att vissa visor inte används i förskolor, 
om nu dessa INTE strider emot läroplan eller diskrimineringslagen? 

2. Hur kan ett uttalande/svar skickas ut så snabbt som dagen efter inkommet 
ärende? 

3. Hur kan det komma sig att förvaltningen rättar sig efter en enskild persons 
lättkränkta omvärldsbild, istället för att svarar vad som är korrekt enligt 
läroplanen? 

4. Hur tänker förvaltningen korrigera eventuella fel som begåtts i aktuellt 
ärende? 

Förskolenämnden beslutade att svar ges vid nämndsammanträdet 2019-02-28.  

Svar på frågor i initiativärende ”Följ läroplanen”:  

1. Förvaltningens bedömning att sången inte ska användas grundar sig på den 
beskrivning som finns i utlåtandet. Detta är en rekommendation och inte ett 
skall krav.  

2. Utlåtandet skrevs under en period om fem dagar mellan den 18 nov—22 nov 
dessvärre var det startdatumet för utredningen som stod på dokumentet, när 
den egentligen färdigställdes den 22 november.  

3. Förvaltningen har tagit hänsyn till läroplanen där vi kan konstatera att 
användningen av ordet indian vare sig strider mot kommande eller befintlig 
läroplan. Ett utlåtande grundar sig inte enbart på innehållet i läroplanen och 
diskrimineringslagen när det gäller diskriminering och kränkningar utan baseras 
även på upplevelsen hos den part som framfört klagomålet, så även det här 
utlåtandet.    

4. Det enda eventuella fel om begåtts i ärendet är att datumet för när utlåtandet 
påbörjades är det datum som stod som slutdatum för när utredningen 
färdigställdes. Detta har korrigerats.  
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Beslutsunderlag 

Initiativärende: Följ läroplanen 

Utlåtande angående sång, 2018-11-22.  
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§ 24 Dnr FN 2018-00063 3.1.1.0 

Anslagsframställan för nybyggnation av Strandvägens 
förskola, Strandvägen 14, Sandhults- Rydet 1:22, 
Sandared 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker anslagsframställan för nybyggnation av 
Strandvägens förskola, Strandvägen 14, Sandhults-Rydet 1:22. Svaret översänds 
till Lokalförsörjningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden hemställde 2017-10-04 Lokalförsörjningsnämnden att starta 
en förstudie för en nybyggnation av en förskola för 120 barn på Strandvägen i 
Sandared. Förstudiekonto öppnades 2017-12-12. Projekteringsframställan 
antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2018-04-28 med komplettering 2018-05-22. 
Kommunstyrelsen godkände förslaget 2018-05-15 och Förskolenämnden 
tillstyrkte detsamma 2018-06-19. Den planerade förskolan i Sandared blir ett 
komplement till befintliga förskolor i området.  

Förskolenämnden tillstyrker anslagsframställan för nybyggnation av 
Strandvägens förskola, Strandvägen 14, Sandhults-Rydet 1:22.  

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan för nybyggnation av Strandvägens förskola, Strandvägen 
14, Sandhults-Rydet 1:22, Sandared 
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§ 25 Dnr FN 2019-00032 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Lugnet del av Innerstaden 
1:3 Nötskrikan 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Lugnet del av innerstaden 1:3 
Nötskrikan, Borås. Svaret översänds till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Lugnet del 
av Innerstaden 1:3 Nötskrikan. Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret 
Nötskrikans södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den 
parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även möjlighet till 
etablering av centrumverksamhet. 

Antal lägenheter beror på storlek och utformning av bottenplan. Uppskattat 
antal kan hamna mellan 10-20 stycken. 

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 
Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 
förskolor i centrum. Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 
barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar 
planeras. Det är viktigt att Förskolenämnden i ett tidigt skede involveras i 
planprocesser.            

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, detaljplan för Lugnet del av innerstaden 1:3 Nötskrikan, 
Borås 
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§ 26 Dnr FN 2017-00126 214 

Yttrande över detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 
m.fl. - Räfseryd 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 
m.fl. – Räfseryd. Svaret översändes till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Leif Häggblom (SD) lämnar in en protokollsanteckning i ärendet. (bilaga 1 till 
protokollet).  

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag 
(bilaga 2 till protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av 
Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. – Räfseryd. I detaljplanen framgår att planens 
syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola i Tosseryd. Syftet är 
också att möjliggöra en ny angöringsväg för gång, cykel och buss genom 
området till samhället Tosseryd. Totalt möjliggör detaljplanen ca 350 
lägenheter, ca 80 radhus och kedjehus och en förskola med 120 platser.  

Förskolenämnden påtalar vikten av att i ett tidigt skede beakta barnperspektivet 
vid anrättningar av trottoarer, vägar och parkeringar. Detta för att en säker 
hämtning och lämning av barn skall kunna ske av vårdnadshavare, och för att 
säkerhetsställa att det blir goda transporter av varor till och från förskolan. 

Förskolenämnden påtalar även vikten av att genomföra åtgärder så att 
riktvärden för buller och partiklar ej överskrids. Det är viktigt att 
Förskolenämnden i ett tidigt skede involveras i planprocesser.  

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. – Räfseryd, Borås 
Stad, upprättad den 14 januari 2019.  

Yrkanden 

Leif Häggblom (SD) lämnar in ett ändringsyrkande i ärendet (bilaga 3 till 
protokollet) där han yrkar att nämnden tillstyrker detaljplan för del av Tosseryd, 
Torpa-Sjöbo 2 :24 mfl. – Räfseryd med synpunkt angående våningsplan på ny 
förskola. Att från ett barnperspektiv bereda yta till ny förskola i markplan.   
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Ordförande Andreas Ekström (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 
upprättat förslag till beslut.  

Ordföranden ställer upprättat förslag till beslut mot Leif Häggbloms (SD) 
yrkande 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 Leif Häggbloms (SD) yrkande.    

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Marie Fridén (M), Erik Johnson (MP),  
Eva Andersson (S), Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo 
(L), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD) och Anne Rapinoja (V).   

NEJ röstas av Leif Häggblom (SD).   

Förskolenämnden beslutar med 10 röster mot 1 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.    
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§ 27 Dnr FN 2019-00045 1.1.3.0 

Initiativärende: Grön Flagg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden uppdrar åt Förskoleförvaltningen att till nästkommande 
sammanträde redovisa svar på initiativärendets frågeställningar.       

Sammanfattning av ärendet 

Anne Rapinoja (V) lägger vid dagens sammanträde fram ett initiativärende 
”Grön Flagg” (bilaga 4 till protokollet) där hon yrkar att Förskolenämnden 
uppdrar åt Förskoleförvaltningen att till nästkommande sammanträde redovisa 
svar på initiativärendets frågeställningar kring Grön Flagg.  

Ordföranden frågar om nämnden beslutar att remittera initiativärendet till 
Förskoleförvaltningen för beredning och svar till nästkommande 
nämndsammanträde den 28 mars och finner att så sker.    

Beslutsunderlag 

Initiativärende ”Grön Flagg”    
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§ 28 Dnr FN 2019-00046 1.1.3.0 

Initiativärende: Resursfördelningsmodell 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillskriva Kommunstyrelsen om förlängd svarstid 
till 2019-04-30.  

Paragrafen justeras omedelbart (separat protokoll biläggs).       

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens nämndsammanträde lämnar Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) 
och Gunilla Christoffersson (KD) ett initiativärende ”Resursfördelningsmodell” 
där de föreslår nämnden besluta att tillskriva Kommunstyrelsen om förlängd 
svarstid avseende Resursfördelningsmodellen. I förslaget yrkar de på förlängd 
svarstid till 2019-04-30. Initiativärendet biläggs protokollet.      

Beslutsunderlag 

Initiativärende ”Resursfördelningsmodell”.     
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§ 29 Dnr FN 2019-00047 1.1.3.0 

Initiativärende: Vistelsetid förskola och pedagogisk 
omsorg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att remittera initiativärende ”Vistelsetid förskola och 
pedagogisk omsorg” till Förskoleförvaltningen för beredning.       

Reservationer/Protokollsanteckning 

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

Anne Rapinoja (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.      

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens nämndsammanträde lämnar Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) 
och Gunilla Christoffersson (KD) ett initiativärende ”Vistelsetid förskola och 
pedagogisk omsorg” (bilaga 6 till protokollet) där de yrkar på att 
Förskolenämnden beslutar att ge Förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på rutin för att föräldrar ska lämna in schema över arbetstid/studietid 
som underlag för barnens vistelsetid och att förslaget ska presenteras för 
nämnden under våren.     

Beslutsunderlag 

Initiativärende ”Vistelsetid förskola och pedagogisk omsorg”.      

Yrkanden 

Ordförande Andreas Ekström (S) yrkar att initiativärendet remitteras till 
Förskoleförvaltningen för beredning.  

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) yrkar 
att nämnden tillstyrker initiativärendet.  

Anne Rapinoja (V) yrkar att initiativärendet avstyrks. 

Ordföranden ställer det formella förslaget om remittering till 
Förskoleförvaltningen för beredning under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med förslaget.  

Omröstning begärs.     
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Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning.  

JA innebär bifall till ordförandens förslag att remittera initiativärendet till 
Förskoleförvaltningen för beredning.  

NEJ innebär att initiativärendet inte remitteras till Förskoleförvaltningen för 
beredning utan ska avgöras idag.     

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L).    

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

Förskolenämnden beslutar med 6 röster mot 5 i enlighet med ordförandens 
förslag.     
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§ 30 Dnr FN 2019-00034 1.1.3.0 

Remiss- Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker förslag till revidering av Förskolenämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till revidering av 
Förskolenämndens reglemente och det gemensamma reglementet för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. I förslaget till 
Förskolenämndens reglemente har tillägg gjorts med förtydligande att nämnden 
ansvarar för samordningen av familjecentraler. Detta är inte en ny uppgift men 
den framgick inte i tidigare reglemente. 

Förskolenämnden tillstyrker förslag till revidering av Förskolenämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag till reglemente för Förskolenämnden 

2. Förslag till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad 
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§ 31 Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 2.  

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut anmälningslista nr 2.  
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§ 32 Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 

Anmälningsärenden  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-01-17 – 2019-02-20 till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-01-17 – 2019-02-20 enligt lista anmälningsärenden 2019-02-28.  

Beslutsunderlag 

1. Lista anmälningsärenden 2019-02-28.  
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§ 33 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Informationen från kontaktpolitikerbesöken läggs till handlingarna.  

 

Leif Johansson (S), Kathy Johansson (SD) och Marcus Banér (M) har besökt 
Lorensbergsgården och rapporterade sina reflektioner därifrån.  

 

Marie Fridén (M), Maria Frankert (S) och Göran Landström (V) har besökt 
Björkgårdens och Nordtorps förskolor och rapporterade sina reflektioner 
därifrån.     

 

 

 



Protokollsanteckning  
Avser förskolenämnden Dnr FN 2019-0032 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Lugnet, innerstaden 1:3 Nötskrikan 

Det råder generellt stor brist på parkeringsplatser i Borås stads centrala delar. Sverigedemokraterna 
motsätter sig att parkeringsplatsen tas bort i nämnda område utan att någon ersättning finns. 

Leif Häggblom, Ledamot förskolenämnden  

Kathy Johansson , Ersättare förskolenämnden  

Sverigedemokraterna, Borås 

  

  



     
  
Reservation  - Dnr  FN 2017-00126 214 
Yttrande över detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. - Räfseryd 

Sverigedemokraterna reserverar oss till fördel för vårt egna alternativa förslag. 

  

Leif Häggblom Ledamot förskolenämnden  
Kathy Johansson Ersättare förskolenämnden  

Sverigedemokraterna, Borås 



Ändringsyrkande  

Dnr FN 2017-00126 214 Yttrande över detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. - 
Räfseryd  

På sidan 9 i detaljplanen har vi funnit en oroväckande skrivelse, under ny förskola står det att 
förskolan föreslås av en 2-3 våningsbyggnad. Att i en nybyggnation bygga så högt finner vi inte 
lämpligt i en verksamhet anpassat för små barn.  

Vi har därför ett tilläggstext till förskolenämnden beslutsförslag. 

Förskolenämndens beslut. 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. – Räfseryd. Svaret 
översändes till Samhällsbyggnadsnämnden med förskolenämndens synpunkt angående våningsplan på 
ny förskola. Att från ett barnperspektiv bereda yta till ny förskola i markplan. 

Leif Häggblom, Ledamot förskolenämnden  
Kathy Johansson , Ersättare förskolenämnden  

Sverigedemokraterna, Borås 



Initiativärende 

 

Grön Flagg - lärande om hållbar utveckling 
för barn och unga 
”Grön Flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka 
upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor. Sedan 1996 har vi certifierat tusentals skolor och förskolor 
som granskats enligt Håll Sverige Rents kriterier. 

Målet med Grön Flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar 
utveckling. Tillsammans skapar vi nyfikenhet och ett långsiktigt engagemang i arbetet med social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.” 

Texten ovan är hämtad från Grön Flaggs hemsida, där står det också att det från och med år 2019 
kostar en summa för den enskilda förskolan att ansluta sig till Grön Flagg. 

Vi undrar om detta har medfört att färre förskolor arbetar med Grön Flagg? 

Vi undrar om kostnaden för medlemskap belastar den enskilda förskolans budget eller om Borås Stad 
ansluter sig som kommun och skapar möjlighet för alla förskolor att fortsätta med Grön Flagg arbetet? 

Förslag till beslut: 
Att förvaltningen presenterar svar på ovanstående vid nästa nämndmöte. 

Anne Rapinoja, Göran Landström, Vänsterpartiet 



Initiativärende  Allianspartierna Borås 
Förskolenämnden  2019-02-27

Resursfördelningsmodell 

Till Förskolenämndens sammanträde den 28 februari 2019 har ett flertal 
anmälningsärenden inkommit mellan perioden 2019-01-17 - 2019-02-20. 

Ett av dem är Kommunstyrelsens beslut om ny resursfördelningsmodell. 

”Förskolenämnden ska till Kommunstyrelsen ta fram förslag till ny 
resursfördelningsmodell senast 2019-03-31.” 

En del i kommunens ansvar för att skapa goda förutsättningar för barns 
lärande är att se över hur resurser fördelas till förskolor. Enligt skollagen ska 
kommuner fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens  
olika förutsättningar och behov. 

Det betyder att kommuner har en skyldighet att ta reda på hur det ser ut i 
kommunen och fördela medel därefter. 

Vi Moderater och Kristdemokrater anser att arbetet med att ta fram förslag 
till ny resursfördelningsmodell inte kan hastas fram utan behöver behandlas 
noga i Förskolenämnden utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi Förskolenämnden besluta att: 

- Förskolenämnden tillskriver Kommunstyrelsen om förlängd svarstid till 
2019-04-30 

Marie Fridén (M) 
Vivi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Stefan Medin (M) 
Marcus Banér (M) 
Caroline Hansson (KD) 

           



Initiativärende  Allianspartierna Borås 
Förskolenämnden  2019-02-27

   

Vistelsetid förskola och pedagogisk omsorg 

Borås Stads regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg antogs av Kommunfullmäktige 2011. 

Där kan man under rubriken vistelsetid läsa: 
”Barnens vistelsetid inom förskolan bör schemaläggas med 
barnperspektivet i fokus. Den lagstiftning som gäller vuxnas arbetstid 
och arbetsmiljö används som riktmärke. 

”Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har vistelsetid i den 
omfattning närvaro på arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för 
sömn vid nattarbete eller arbetsrättslig ledighet samt studietid i 
hemmet under vardagar, dagtid, inräknas i den totala vistelsetiden.” 

Mot bakgrund av ovanstående tycker vi Moderater och Kristdemokrater  
det är rimligt att föräldrar lämnar in schema över arbetstid/studietid 
som underlag för beräkning av barnens vistelsetid.  

Vi föreslår Förskolenämnden besluta att: 
⁃ ge Förskoleförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag på en 

sådan rutin  
⁃ presentera förslaget för nämnden under våren 

Marie Fridén (M) 
Vivi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Stefan Medin (M) 
Marcus Banér (M) 
Caroline Hansson (KD) 

           









Initiativärende  Allianspartierna Borås 
Förskolenämnden  2019-02-27

Resursfördelningsmodell 

Till Förskolenämndens sammanträde den 28 februari 2019 har ett flertal 
anmälningsärenden inkommit mellan perioden 2019-01-17 - 2019-02-20. 

Ett av dem är Kommunstyrelsens beslut om ny resursfördelningsmodell. 

”Förskolenämnden ska till Kommunstyrelsen ta fram förslag till ny 
resursfördelningsmodell senast 2019-03-31.” 

En del i kommunens ansvar för att skapa goda förutsättningar för barns 
lärande är att se över hur resurser fördelas till förskolor. Enligt skollagen ska 
kommuner fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens  
olika förutsättningar och behov. 

Det betyder att kommuner har en skyldighet att ta reda på hur det ser ut i 
kommunen och fördela medel därefter. 

Vi Moderater och Kristdemokrater anser att arbetet med att ta fram förslag 
till ny resursfördelningsmodell inte kan hastas fram utan behöver behandlas 
noga i Förskolenämnden utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi Förskolenämnden besluta att: 

- Förskolenämnden tillskriver Kommunstyrelsen om förlängd svarstid till 
2019-04-30 

Marie Fridén (M) 
Vivi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Stefan Medin (M) 
Marcus Banér (M) 
Caroline Hansson (KD) 
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