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Sammanträdesdatum 

2019-03-28 
 

 

Instans 

Förskolenämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, torsdagen den 28 mars 2019 
kl 17:00 – 20.00.  

Beslutande Ledamöter 

Andreas Ekström (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Erik Johnson (MP), 2:e vice ordförande 
Eva Andersson (S) 
Solveig Landegren (C) 
Linda Pålemo (L) 
Wiwi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Anne Rapinoja (V)  
Ylva Lengberg (S) tjänstgörande för Leif Johansson (S) 
 

Närvarande Ersättare 
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 
Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef 
Ing-Marie Samuelsson, chef kvalitet och utveckling 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången)  
Carina Holmström, verksamhetschef (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 2 april, Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32,  
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla onsdagen den 3 april 
2019 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 34-49 
 Emelie Hansson  
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 Ordförande 
  

 Andreas Ekström  

 Justerare 
  

 Eva Andersson  
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§ 34   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Eva Andersson (S) med Solveig Landegren (C) som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 2 april.    
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§ 35  

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Vid dagens nämndsammanträde utökas föredragningslistan med fyra ärenden. 
Arvode för deltagande vid Förskolenämndens busstur 28 mars, § 43, 
initiativärende: Kost-och lokalvård till Förskolenämnden, § 44, initiativärende: 
Resursfördelningsmodell för förskolan, § 45 samt initiativärende från 
Vänsterpartiet, § 46.  

Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.     
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§ 36   

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Två personer deltar och ställer frågor under allmänhetens frågestund. Frågorna 
som ställs berör Lorensbergsgårdens förskola och beslutet att denna ska 
stängas. Synpunkter lämnas kring att mer information önskats samt längre 
svarstid för att få välja annan förskola.       
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§ 37 Dnr FN 2019-00037 1.1.3.1 

Rapportering av Förskolenämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna sammanställning av nämndens 
personuppgiftsbehandlingar för 2018 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 personuppgiftsansvarige 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.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 2018 Förskolenämnden. 
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§ 38 Dnr FN 2019-00031 3.6.2.2 

Remiss Program för Nationella minoriteter 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker programmet för Nationella minoriteter med nedan 
angivna förslag till ändringar och tillägg, samt översänder yttrandet till 
Arbetslivsnämnden.           

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för Nationella 
minoriteter. Program för Nationella minoriteter tillstyrks med nedan angivna 
förslag till tillägg och ändringar: 

 Ersättning av formuleringen på s. 5 ”Avgörande för en framgångsrik 
språkvitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig 
minoritetsspråken” med formuleringen ”En framgångsrik 
språkrevitalisering när det gäller minoritetsspråken handlar om att låta 
barnen i hela sin livsmiljö lära sig det egna minoritetsspråket. Detta 
ansvar är delat mellan vårdnadshavare och utbildningsväsendet.” 

 Ordningsföljden i punkterna och efterföljande text på s.5 bör ändras så 
att det som avser förskolan kommer först. Rubriksättning för 
grundskola och gymnasieskola bör skrivas. 

 Referenser i texten behöver ske till den nya läroplanen Lpfö 2018. 

 Ersättning av formuleringen ”Särskilda åtgärder som tvåspråkig 
personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med mera kan vara viktiga 
komplement. Det gäller i samtliga förskolor.” med formuleringen ”All 
personal ska arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan 
och utveckla alla barns språk och kulturella identitet. 

 I programmet är det formulerat att Borås Stad har en utökad skyldighet 
att tillfråga vårdnadshavare om de önskar plats i förskola på finska. 
Följande text föreslås som ersättning: ”Borås Stad erbjuder som finskt 
förvaltningsområde placering på finsk avdelning för de vårdnadshavare 
som så önskar detta via e-tjänsten för placering i kö till förskola.” 

 Tillägg bör göras i följande mening på s. 7: Borås Stad erbjuder alla 
vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i en 
förskoleverksamhet som till väsentlig del bedrivs på finska.    
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Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Program för nationella minoriteter.  

2. Kunskapsöversikt Nationella minoriteter.    
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§ 39 Dnr FN 2019-00048 1.1.3.25 

Månadsrapport februari 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2019.  

Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -64 tkr i förhållande till periodens 
budget. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget. För att nå en budget 
i balans under året ser förvaltningen över olika åtgärder. Nämndens buffert 
beräknas nyttjas för bland annat valideringsinsatser under året. 

Förskolenämnden har haft betalningsansvar för 53 färre barn under januari-
februari 2019 än under motsvarande period 2018. Trots detta har vistelsetiden 
ökat med 2,5 % för motsvarande perioder mellan åren.  

Andelen förskollärare och barnskötare låg i februari på 46 respektive 26 %. 
Förvaltningen fortsätter med olika valideringsinsatser för att kompetenshöja 
personal i verksamheten. Detta innefattar både validering till såväl barnskötare 
som till förskollärare. 

Den 1 juli 2019 träder en ny läroplan för förskolan i kraft. Implementering av 
den nya läroplanen kommer att ske på varje förskola under året. 

Förskolecheferna kommer under våren att byta titel till rektor. Även detta är en 
följd av den nya läroplanen och innebär att alla nya förskolechefer/rektorer 
måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Utbildningen 
är tre-årig och läses på kvartsfart. 

Under mars månad kommer förvaltningen att ansöka om statsbidrag för 
minskade barngrupper för läsåret.  

Förskolenämnden beslutar att ändra näst sista meningen i inledningsstycket av 
månadsrapporten till: Arbete pågår för att ta fram en resursfördelningsmodell i syfte att 
skapa en likvärdig förskola för alla barn.  

 

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-28 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport februari 2019. 
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§ 40 Dnr FN 2019-00004 1.3.1.3 

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avslår ansökan med följande motivering:  

a) Förskolenämnden har i dagsläget inte ett utökat behov av omsorgsplatser. 

b) Ansökan tillför inte en pedagogisk utveckling av förskoleverksamheten. 

c) Borås Stad har p.g.a. minskat behov från vårdnadshavare avvecklat sina 
dagbarnvårdare. 

d) Förskolenämnden menar att ytterligare en etablering skulle kunna innebära 
påtagliga negativa följder för stadens förskoleverksamhet.  

Reservationer 

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

Sammanfattning av ärendet 

FORMA utbildning AB ansöker om att få auktorisation och bidrag för enskild 
pedagogisk omsorg i Borås Stad. Förskolenämnden avslår ansökan utifrån 
följande: 

Borås Stad har i dagsläget inte ett utökat behov av pedagogiska omsorgsplatser. 

Borås Stad ser i dagsläget ingen större efterfrågan av platser inom pedagogisk 
omsorg. 

Ansökan tillför inte en pedagogisk utveckling av förskoleverksamheten. 

Under rådande ekonomiska förutsättningar i Förskolenämnden skulle ytterligare 
en etablering inom ramen för pedagogisk omsorg kunna innebära påtagliga 
negativa följder för stadens förskoleverksamhet.  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan annan pedagogisk verksamhet, Forma omsorg AB. 

Yrkanden 

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

Ordföranden yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut att avslå ansökan.  
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Ordföranden ställer de båda förslagen emot varandra och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med upprättat förslag till beslut att avslå ansökan.   

Omröstning begärs.      

Propositionsordningar 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut att avslå ansökan.  

NEJ innebär bifall till Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla 
Christofferssons (KS) yrkande om att tillstyrka ansökan.     

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP), Eva Andersson (S), 
Solveig Landegren (C), Lina Pålemo (L), Leif Häggblom (SD), Anne Rapinoja 
och Ylva Lengberg (S).  

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

Förskolenämnden har således med 8 röster mot 3 beslutat i enlighet med 
upprättat förslag till beslut att avslå ansökan.     
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§ 41 Dnr FN 2019-00045 1.1.3.0 

Initiativärende Grön Flagg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisning av svar på frågeställningarna i 
initiativärende ”Grön Flagg” och lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anne Rapinoja (V) lade vid nämndsammanträde den 28 februari 2019 fram 
initiativärende ”Grön Flagg” där hon till nästkommande sammanträde vill få 
svar på ett antal frågor. Förskolenämnden beslutade att uppdra åt 
Förskoleförvaltningen att till nästkommande sammanträde redovisa svar på 
initiativärendets frågeställningar, enligt nedan.  

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

Svar: Enligt statistik från Håll Sverige Rent, Grön Flagg är det idag 58 förskolor 
i Borås Stad som är med i Grön Flagg av 83 förskolor. I september 2018 var 
det 74 förskolor i Borås Stad som var med. 

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?        

Svar: Från och med den 1 januari 2019 har Håll Sverige Rent, Grön Flagg infört 
en medlemsavgift som är 1500 kronor per förskola och år. Alla som arbetar 
med Grön Flagg idag samt de som gick med senast 31/12 2018 börjar betala 
avgiften först 2020. 

Avgiften belastar den enskilda förskolans budget.   

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Grön Flagg. 
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§ 42 Dnr FN 2017-00155 214 

Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - 
Ynglingagatan, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. –
Ynglingagatan Borås Stad och översänder svaret till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Leif Häggblom (SD) deltar inte i beslutet och 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 Norrmalm, 
Norrmalm 1:1 m.fl-Ynglingagatan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
uppförandet av cirka 60 nya bostäder på Norrmalm. I detaljplanen hänvisas till 
Sagans förskola där platserna idag redan är fulltecknade. Det innebär att Sagans 
förskola inte kan ombesörja förskoleplatser för ytterligare ett bostadsområde. 

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 
Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 
förskolor. I det här området är utbudet av platser begränsat och 
Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta barnperspektivet 
redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.  

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan, Borås Stad 

Yrkanden 

Leif Häggblom (SD) lägger vid dagens nämndsammanträde fram ett 
ändringsyrkande där han yrkar att nämnden återremitterar ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden (bilaga 3 till protokollet).  

Ordföranden yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut att tillstyrka detaljplanen.  

Ordföranden ställer förslaget om återremiss under proposition och finner att 
nämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 

Omröstning begärs.        
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Propositionsordningar 

JA innebär bifall till ordförandens förslag att avgöra ärendet idag.  

NEJ innebär bifall till Leif Häggbloms (SD) yrkande att återremittera ärendet 
till Samhällsbyggnadsnämnden.      

Omröstningsresultat 

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

NEJ röstas av Leif Häggblom (SD).  

Förskolenämnden har således med 10 röster mot 1 beslutat att avgöra ärendet 
idag.  

Ordföranden frågar sedan om Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för 
Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl., - Ynglingagatan Borås Stad och finner att så är 
fallet.      
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§ 43 Dnr FN 2019-00060 1.1.3.25 

Arvode för deltagande vid Förskolenämndens busstur 
28 mars 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltar vid 
nämndens busstur den 28 mars 2019 erhåller arvode i enlighet med  
Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser och ersättningar till 
kommunens förtroendevalda.    

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden genomför en busstur med besök på olika förskolor i området 
den 28 mars 2019. Nämnden beslutar att ersättning utgår till de ledamöter och 
ersättare som deltar denna dag i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om 
Bestämmelser och ersättningar till kommunens förtroendevalda.     

Beslutsunderlag 

Bestämmelser och ersättningar till kommunens förtroendevalda.    
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§ 44 Dnr FN 2019-00058 1.1.3.1 

Initiativärende: Kost och lokalvård till 
Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker initiativärende: Kost och lokalvård till 
Förskolenämnden.     

Reservationer/Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lägger 
vid dagens nämndsammanträde fram initiativärende: Kost och lokalvård till 
Förskolenämnden (bilaga 4 till protokollet). De yrkar att Förskolenämnden ger 
Förskoleförvaltningen i uppdrag att ta över kost och lokalvård till 
Förskolenämnden från Grundskolenämnden samt att förvaltningen ska ge en 
tidplan samt förslag på lämpligt upplägg av genomförandet och presentera detta 
vid nämndens sammanträde i juni 2019.    

Beslutsunderlag 

Initiativärende: Kost och lokalvård till Förskolenämnden.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar på att initiativärendet avstyrks.  

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

Ordföranden ställer de båda förslaget mot varandra och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med ordförandens förslag.  

Omröstning begärs.      

Propositionsordningar 

JA innebär bifall till ordförandens förslag att avstyrka initiativärendet.  

NEJ innebär bifall till Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla 
Christofferssons (KD) yrkande att tillstyrka initiativärendet.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP), Eva Andersson (S), 
Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L), Anne Rapinoja (V) och Ylva 
Lengberg (S). 

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla 
Christofferssons (KD).   

Leif Häggblom (SD) avstår från att rösta.  

Förskolenämnden har således med 7 röster mot 3 beslutat att avstyrka 
initiativärendet.     
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§ 45 Dnr FN 2019-00062 1.1.3.0 

Initiativärende: Resursfördelningsmodell för förskolan 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker initiativärende: Resursfördelningsmodell för 
förskolan.    

Reservationer/Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lägger 
vid dagens nämndsammanträde fram initiativärende: Resursfördelningsmodell 
för förskolan (bilaga 5 till protokollet). De yrkar att nämnden uppdrar åt 
Förskoleförvaltningen att utarbeta förslag på en resursfördelningsmodell där 
grundbeloppet i resursfördelningsmodellen differentieras och viktas med olika 
belopp baserade på barnets ålder och vistelsetid.      

Beslutsunderlag 

Initiativärende: Resursfördelningsmodell för förskolan.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att initiativärendet avstyrks. 

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

Ordföranden ställer de båda förslaget mot varandra och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med ordförandens förslag.  

Omröstning begärs     

Propositionsordningar 

JA innebär bifall till ordförandens förslag att avstyrka initiativärendet.  

NEJ innebär bifall till Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla 
Christofferssons (KD) yrkande att tillstyrka initiativärendet.    



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-28 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP), Eva Andersson (S), 
Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L), Anne Rapinoja (V) och Ylva 
Lengberg (S). 

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

Förskolenämnden har således med 7 röster mot 4 beslutat att avstyrka 
initiativärendet.     
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§ 46 Dnr FN 2019-00063 1.1.3.0 

Initiativärende från Vänsterpartiet  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker initiativärendet.     

Reservationer/Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Anne Rapinoja (V) lägger vid dagens nämndsammanträde fram initiativärende 
från Vänsterpartiet (bilaga 6 till protokollet) där hon yrkar att Förskolenämnden 
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för ett Borås Stad medlemskap 
som ger alla förskolor möjlighet att arbeta med Grön Flagg, där 
medlemsavgiften som börjar tas ut 2020 inte belastar den enskilda förskolan.     

Beslutsunderlag 

Initiativärende från Vänsterpartiet.    

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att initiativärendet avstyrks.  

Anne Rapinoja (V) yrkar att Förskolenämnden tillstyrker initiativärendet.  

Ordföranden ställer de båda förslagen emot varandra och finner att 
Förskolenämnden beslutat i enlighet med ordförandens förslag att avstyrka 
initiativärendet.      
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§ 47 Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 

Anmälningsärenden  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-02-21 – 2019-03-20 till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-02-21 – 2019-03-20 enligt lista anmälningsärenden 2019-03-28.  

Beslutsunderlag 

1. Lista anmälningsärenden 2019-03-28.  
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§ 48 Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 3.  

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut anmälningslista nr 3.  
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§ 49 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger rapporteringen från kontaktpolitikerbesök till 
nästkommande sammanträde.      

 

 

 



Protokollsanteckning avseende ärende 6 
Förskolenämnden 2019-03-28 

 Allianspartierna Borås 

I Förskolenämndens budget 2019:2 kan vi läsa:

”Förskolan ska kännetecknas av hög kvalitet på undervisning, trygghet och lek. I 
mindre barngrupper får barnen möjlighet att bli sedda och få den tid med pedagogisk 
personal som de behöver. Barngruppernas storlek påverkar även tryggheten, hälsan 
och den pedagogiska kvaliteten. Även barn i behov av särskilt stöd och barn med 
annat modersmål  än svenska gynnas generellt sett i mindre barngrupper med hög 
personaltäthet.”

Trots detta väljer Mitt-S-samverkan att prioritera uppdraget från Kommunfullmäktige 
om möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är 
föräldralediga eller arbetslösa före uppdraget att redovisa hur Skolverkets riktlinjer 
avseende barngruppers storlek, ska nås.

Med barnens bästa för ögonen beklagar vi prioriteringen.

Marie Fridén (M) 

Vivi Roswall (M) 

Gunilla Christoffersson (KD) 

Stefan Medin (M) 

Marcus Banér (M) 

Caroline Hansson (KD) 

           



     
  
Reservation  - Dnr  FN 2017-00155 214 
Yttrande över detaljplan för Norrmalm 1:1 m.fl. Ynglingagatan. 

Sverigedemokraterna reserverar oss till fördel för vårt egna alternativa förslag. 
Samt deltar inte i nämndens beslut. 

Leif Häggblom Ledamot förskolenämnden  
Kathy Johansson Ersättare förskolenämnden  

Sverigedemokraterna, Borås 



Ändringsyrkande  

Dnr FN 2017-00155 214 Yttrande över detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - 
Ynglingagatan. 

Ännu en gång i ordningen ska ett grönområde omvandlas till nya bostäder och detta är något vi finner 
mindre bra, men om istället det byggs två huskroppar istället för det föreslagna tre. Detta för att bevara 
det lilla gröna stråket som finns kvar där. 

Naturen är en viktig del och har en positiv inverkan för alla invånare. 

Vi ser även att det i detaljplanen hänvisas till Sagans förskola som idag är fulltecknade, vilket leder till 
brist av förskoleplatser i nära omgivning. 

Förskolenämndens beslut. 

Förskolenämnden återremitterar ärendet. 

Leif Häggblom, Ledamot förskolenämnden  
Kathy Johansson , Ersättare förskolenämnden  

Sverigedemokraterna, Borås 



Initiativärende  Allianspartierna Borås 
Förskolenämnden  2019-03-25

Kost- och lokalvård till Förskolenämnden 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala facknämnder skulle införas från 
årsskiftet 2016/17 och att stadsdelsnämnderna skulle avskaffas. Kommunstyrelsen gavs 
samtidigt i uppdrag att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete. 
Kommunstyrelsen utsåg då, en politisk styrgrupp för översynen. Styrgruppen gavs i uppdrag 
att dels lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen avseende nämnder och 
bolag dels lämna förslag på  principer och grundstruktur för förvaltningsorganisationen.  

Styrgruppen föreslog  bl.a. att ansvaret för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen  
skulle läggas hos vardera de tre facknämnderna, Förskolenämnden, Grundskolenämnden 
och Vård- och äldrenämnden. Kommunfullmäktige antog förslaget mars 2016. 

Vid införandet av centrala facknämnder blev det trots styrgruppens förslag, så att 
Förskolenämnden köper tjänsterna för Kost- och lokalvård (KLV) av Grundskolenämnden. 

Konsekvensen av detta är bl.a. att förskolorna har personal med två olika organisatorisk 
hemvist samt att kostnaderna för (KLV) är svåra att påverka.  

Med anledning av ovanstående vill vi att: 

- Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningen i uppdrag att ta över Kost- och lokalvård till 
Förskolenämnden från Grundskolenämnden. 

- Förvaltningen ger en tidplan samt förslag på lämpligt upplägg av genomförandet och 
presenterar detta vid nämndens möte i juni 2019. 

Marie Fridén (M) 

Vivi Roswall (M) 

Gunilla Christoffersson (KD) 

Stefan Medin (M) 

Marcus Banér (M) 

Caroline Hansson (KD) 

           



Initiativärende  Allianspartierna Borås 
Förskolenämnden  2019-03-28

Resursfördelningsmodell för förskolan 

r
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En del i kommunens ansvar för att skapa goda förutsättningar för barns lärande är a
över hur resurser fördelas till förskolor. Enligt skollagen ska kommuner fördela resu
utbildningen inom skolväsendet efter barnens olika förutsättningar och behov. Det 
att kommuner har en skyldighet att ta reda på hur det ser ut i kommunen och förde
medel därefter. 

I Förskolenämndens budget 2019:2 uppmärksammas att andelen barn som går i förs
och deras vistelsetider har ökat.  

Vistelsetiderna hade ökat med 7 % för perioden januari-november 2018 jämfört me
motsvarande period 2017. För att erhålla kvalitet i förskolorna är det av stor vikt at
hänsyn till barnens vistelsetid i resursfördelningsmodellen.  

I exempelvis områden där vårdnadshavare har långa arbetsdagar och i områden me
pendlingsavstånd till arbete så är barnens vistelsetider långa. Vi ser också att på en
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förskola för de allra yngsta barnen ställs särskilt stora krav.  

Vi Moderater och Kristdemokrater anser att grundbeloppet i resursfördelningsmodellen ska 
differentieras och viktas med olika belopp beroende på barnets ålder och vistelsetid. 

Förskolenämnden föreslås därför besluta att: 

- Förskoleförvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag på en resursfördelningsmodell 
där grundbeloppet i resursfördelningsmodellen differentieras och viktas med olika belopp 
beroende på barnets ålder och vistelsetid. 

Marie Fridén (M) 

Vivi Roswall (M) 

Gunilla Christoffersson (KD) 

Stefan Medin (M) 

Marcus Banér (M) 

Caroline Hansson (KD) 

           



Initiativärende 

 

Det ska börjas i tid! 

Antal förskolor som arbetar med Grön Flagg har minskat om en jämför med föregående år. 

Det kan finnas förskolor som länge arbetat målmedvetet med hållbarhet och miljö som har skapat 
egna metoder att hålla liv i miljöarbetet, men andra som inte kommit igång eller håller på att utveckla 
sitt  arbete kan få inspiration och stöd i att arbeta med Grön Flagg. 

Grön Flagg står för ett strukturerat miljöarbete som utgår från olika teman som innefattar tre 
dimensioner av hållbar utveckling, social, ekonomisk och ekologisk.  

Inspiration, fortbildning, delaktighet i nätverk med förskolor/skolor i Sverige ingår  bland annat i 
medlemskapet. 

 

Förslag till beslut  

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta f
möjlighet att arbeta med Grön Flagg, där medlem
enskilda förskolan. 

 

Anne Rapinoja, Göran Landström.   

ör ett Borås Stad-medlemskap som ger alla förskolor 
savgiften som börjar tas ut 2020 inte belastar den 

Vänsterpartiet   
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