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§ 125   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 
Eva Andersson (S) med Leif Johansson (S) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, måndagen den 23 juni.    
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§ 126   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 
Vid dagens nämndsammanträde utökas föredragningslistan med ett 
initiativärende: Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden gällande Lokalresursplan 
för 2020-2022 , § 141 (bilaga 3 till protokollet). 

Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.  
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§ 127  

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens nämndsammanträde.  
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§ 128 Dnr FN 2019-00108 3.6.7.0 

Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker Strategi för Borås Stads friluftsliv. Yttrandet 
översänds till Fritids- och folkhälsonämnden.              

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Strategi för Borås Stads 
friluftsliv. Strategin anger avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att 
ligga till grund för det fortsatta konkreta arbetet.  

Förskolenämnden poängterar vikten av att kommunens pedagogiska 
verksamheter har beaktats i framtagandet av styrdokument. Strategin lyfter 
under Strategiska inriktningar fram att Borås Stad ska öka tillgången till ett 
varierat friluftsliv för alla genom att säkerställa tillgången till naturen för 
kommunens pedagogiska verksamheter. Vidare ska Borås Stad, för att utveckla 
tillgången till ett varierat friluftsliv, anpassa utbudet utifrån olika behov genom 
att tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla friluftsliv anpassat 
för barn och unga.             

Beslutsunderlag 
1. Strategi för Borås Stads friluftsliv             
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§ 129 Dnr FN 2019-00110 3.5.2.25 

Remiss - Motion, Familjecentral i Serviceort 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden avstyrker motion ”Familjecentral i Serviceort” och 
översänder svaret till Kommunstyrelsen.         

Reservationer/Protokollsanteckning 
Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
För närvarande finns det tre familjecentraler i Borås Stad som är placerade på 
Sjöbo, Norrby och Boda och som vänder sig till samtliga bosatta i Borås Stad. 
En fjärde centralt belägen familjecentral är planerad.  

På familjecentralerna bedrivs verksamheten i samverkan mellan fyra 
samlokaliserade basverksamheter; öppen förskola, socialtjänst med inriktning 
mot förebyggande arbete, mödrahälsovård och barnhälsovård. 
Familjecentralerna i Borås innehåller för närvarande även biblioteksverksamhet.  

Målsättningen med familjecentral och öppen förskola är att stödja föräldrar i 
föräldraskapet och främja en god och jämlik hälsoutveckling hos alla barn. 
Verksamheterna ska främja integration mellan olika folkgrupper och vänder sig 
främst till föräldrar som väntar barn eller har barn som ännu inte har börjat 
förskoleklass.  

Förskolenämnden avstyrker rubricerad motion med motiveringen att 
familjecentralerna ska serva alla. Det är viktigt att en familjecentral är belägen så 
att tillgängligheten är hög och likvärdig för alla. En centralt belägen 
familjecentral har därför nyligen startats. Det skulle inte vara likvärdigt eller 
ekonomiskt försvarbart att placera en Familjecentral i någon av Serviceorterna 
där färre har möjlighet att utnyttja den. Förslaget innebär även samverkan med 
andra aktörer och Förskolenämnden äger inte hela frågan.                      

Beslutsunderlag 
1. Motion, Familjecentral i Serviceort                 
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Yrkanden 
Leif Häggblom (SD) har lämnat in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar 
att Förskolenämnden tillstyrker motion "Familjecentral i Serviceort" (bilaga 1 
till protokollet). 

Ordföranden Andreas Ekström (S), Eva Andersson (S), Leif Johansson (S), 
Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Ylva Lengberg (S) yrkar att 
Förskolenämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut att 
avstyrka motion "Familjecentral i Serviceort". 

Ordförande Andreas Ekström (S) ställer upprättat förslag till beslut mot Leif 
Häggbloms (SD) alternativa förslag till beslut 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) alternativa förslag till beslut.    

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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§ 130 Dnr FN 2019-00143 3.5.2.0 

Miljörapport tertial 2 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 2 2019 och 
översänder den till Miljö-och konsumentnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 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.            

Förskolenämnden ser svårigheter att nå målet med 100 procent avseende 
etappmål 1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. Idag har knappt hälften av förvaltningens tillsvidareanställda 
personal genomgått den miljöutbildning som Miljöförvaltningen erbjuder. 
Utbildningsformen är en halvdagsutbildning på Miljöförvaltningen alternativt 
att verksamheten bjuder in den tjänsteman som håller utbildningen och då 
håller utbildningen på en av förskolornas utvecklingsdagar, vilka är fem till antal 
per år. Övrig tid under året har anställda på stadens förskolor inte möjlighet att 
vara frånvarande under en halv dag. Nämnden framför önskemål om att 
utbildningen på sikt kan genomföras digitalt, för att på så sätt kunna möjliggöra 
för anställda i verksamheterna att gå en miljöutbildning.                    

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport Tertial 2 2019                  
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§ 131 Dnr FN 2019-00145 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning.         

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.  

I redovisningen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2019, samt fördelning över verksamhetsområden 
och kriterier. Kommunstyrelsen följer årligen upp synpunktsstatistiken utifrån 
sin uppsiktsplikt, denna uppföljning sker per helår.                 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2019             
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§ 132 Dnr FN 2019-00047 1.1.3.0 

Initiativärende Vistelsetid förskola och pedagogisk 
omsorg 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att hantera fråga 
avseende rutin på verksamhetsnivå.  Initiativärendet anses därmed besvarat.          

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

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden beslutade den 28 februari 2019, § 29, att remittera 
initiativärende ”Vistelsetid förskola och pedagogisk omsorg” till 
Förskoleförvaltningen för beredning.      

Förskoleförvaltningen har ett upparbetat arbetssätt för hantering av scheman 
över vilka tider som barnet ska vara på förskolan. Vårdnadshavare ansvarar för 
att ändring av schema sker vid behov och ändringar görs i Borås Stads e-tjänst 
för förskola, fritidshem och skolval. Förvaltningen har här tillit till att 
vårdnadshavarna anmäler och registrerar gällande tider som barnet ska vara på 
förskolan och som överensstämmer med vårdnadshavarnas schema för 
arbetstid/studietid. Vid misstanke om att så inte är fallet genomförs kontroller.    

Förskoleförvaltningen har i beredningen av ärendet sett till Borås Stads 
riktlinjer för styrdokument för vägledning och konstaterat att en rutin är ett 
dokument som beslutas på verksamhetsnivå. En rutin behandlar hurfrågor, ofta 
i detalj, och ska enligt Borås Stads riktlinjer fastställas på tjänstemannanivå.      

Med bakgrund till ovan föreslås förvaltningschef hantera frågan på 
verksamhetsnivå, exempelvis genom stickprov.         

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens beslut 2019-02-28 

2. Initiativärende Vistelsetid förskola och pedagogisk omsorg, 2019-02-27                
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Yrkanden 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) yrkar 
vid dagens nämndsammanträde att initiativärendet "Vistelsetid förskola och 
pedagogisk omsorg" inte är besvarat. 

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

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

Omröstning begärs.    

Propositionsordningar 
Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär bifall till Marie Fridéns (M) med fleras yrkande att ärendet inte 
anses vara besvarat.    

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

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

Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.  
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§ 133 Dnr FN 2019-00157 1.2.3.0 

Motion - Den första jämställda generationen 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden avstyrker motionen Den första jämställda generationen, där 
det föreslås en plan för fortbildning, kring jämställdhet och normkritik och att 
jämställdhetsarbetet följs upp i Förskolenämndens systematiska kvalitetsarbete.      

Reservationer/Protokollsanteckning 
Anne Rapinoja (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen Den första 
jämställda generationen. Anledning till avstyrkan anges nedan. 

Förskoleförvaltningen har med utgångspunkt i efterfrågan från rektorer och 
medarbetare arbetat fram en Plattform för värdegrund. Plattformens innehåll 
utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i enlighet med Skollag 
och förskolans läroplan, Lpfö 2019. Plattformens struktur och innehåll ger 
möjlighet för pedagoger att fördjupa sig inom något område till exempel i 
arbetet kring normkritik och jämställdhetsarbete. 

En av Förskoleförvaltningens utvecklingspedagoger har som främsta uppgift att 
implementera Plattformen för värdegrund. Implementeringen sker genom 
föreläsningar, workshops samt handledning och modellering, vilket även 
innefattar arbetet med jämställdhet och normkritik. Normkritik präglar 
genomgående alla föreläsningar och workshops. 

Aktiva åtgärder är en del i Borås Stadstads förskolors Systematiska 
kvalitetsarbete. Eftersom arbetet med aktiva åtgärder numera, enligt skollag och 
diskrimineringslag, är en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete, kräver 
det att pedagoger regelbundet agerar och reflekterar normkritiskt och 
normkreativt sitt arbete. 

Förskolenämnden betonar att värdegrundsarbetet måste vara långsiktigt och 
inte hänvisas till enstaka inslag, därav sker regelbunden uppföljning av insats.  

Förskolenämnden poängterar att arbetet med att implementera Plattformen för 
värdegrund har ett långsiktigt perspektiv. Ett sådant arbete förebygger att 
processer kring till exempel jämställdhet och normkritik enbart drivs av enstaka 
pedagoger.               
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Beslutsunderlag 
1. Motion - Den första jämställda generationen                  

Yrkanden 
Anne Rapinoja (V) yrkar att Förskolenämnden tillstyrker motionen "Den första 
jämställda generationen". 

Ordföranden yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut att avstyrka motionen. 

Ordföranden ställer de båda förslagen emot varandra och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med upprättat förslag till beslut att avstyrka motionen.  
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§ 134 Dnr FN 2019-00156 714 

Ansökan annan pedagogisk verksamhet - H&W Nation 
AB 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden avstyrker ansökan om bidrag till pedagogisk omsorg.        

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden i Borås Stad har granskat er ansökan om bidrag till 
pedagogisk omsorg. Ansökan är inte komplett och följer inte Borås Stads 
ansökningshandlingar. Förskolenämnden avstyrker därför er ansökan.               

Beslutsunderlag 
1. Ansökan annan pedagogisk verksamhet – H&W Nation AB               
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§ 135 Dnr FN 2019-00158 1.2.4.25 

Rapportering av kommunfullmäktiges uppdrag som 
inte ingår i budget 2019 

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 2019 års andra 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, augusti 2019, 
nämndens rapport.                  
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§ 136 Dnr FN 2019-00159 2.4.1.0 

Tertialrapport 2 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna Tertialrapport 2 2019.         

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden redovisar ett resultat på -2 915 tkr i förhållande till periodens 
budget. Prognosen för helåret är -4 000. 

Utifrån det ekonomiska läget måste Förskolenämnden besluta om en 
åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. 
Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag på ett flertal åtgärder för att nå en 
ekonomi i balans 2019 men även inför 2020. Nivån på kost- och 
lokalvårdsverksamheten, avseende likvärdighet och en bemanning enligt behov 
för varje enhet, ses över tillsammans med Grundskoleförvaltningen. Detta då 
Förskoleförvaltningen köper kostverksamheten från Grundskoleförvaltningen. 
Åtgärder planeras utföras från och med hösten 2019, men kommer inte under 
innevarande år ge den effekt som krävs för att nå en budget i balans utan måste 
fortsätta under 2020. Under året har Förskoleförvaltningen vakanthållit två 
tjänster inom administration och minskat nivån på biträdande rektorer med 
motsvarande 2 000 tkr. 

Inför varje ny planlagd förskola kommer en noggrann behovsanalys göras, då 
dessa kan innebära en avsevärt högre lokalkostnad.               

Beslutsunderlag 
1. Tertialrapport 2 2019 Förskolenämnden                  
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§ 137 Dnr FN 2019-00162 2.6.1.2 

Backadalen förskola, Bergsäter, ny förskola 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för ny förskola, Backadalen, 
Bergsäter och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och 
Kommunstyrelsen.        

Reservationer/Protokollsanteckning 
Leif Häggblom (SD) lämnar in en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 2 till 
protokollet).  

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden bedömer att förskolan kan tillgodose platsbehov från 
områdena Trandared och Centrum. Till våren 2020 är samtliga förskoleplatser 
inom dessa områden fyllda och befolkningsprognosen för de centrala delarna 
av staden visar på ett behov av platser som vi med befintliga förskolor inte kan 
omhänderta. Dessutom planeras byggnation av 530 bostäder inom kvarteret 
Åkermyntan på Bergsäter vilket innebär ytterligare ett behov av förskoleplatser.   
Den nya förskolan kommer att ha plats för 120 barn. Preliminärt tillträde är satt 
till 2021-06-01. 

Avtalsförslaget innebär en avtalstid om 15 år. Schablonhyra för 
Förskolenämnden är för år 2019 1849 kr/m².               

Beslutsunderlag 
1. 1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2019-08-20 Backadalen förskola, 
Bergsäter, ny förskola.                  
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§ 138 Dnr FN 2017-00156 714 

Framställan om renovering av Kvarngårdens förskola, 
Borås Centrum 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för Kvarngårdens förskola, 
verksamhetsanpassning och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden 
och Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa förskoleplatser i centrum finns behov av att 
verksamhetsanpassa Kvarngårdens förskola. Idag ligger ett mottagningskök 
inne i förskolans rum, vilket innebär stora svårigheter att bedriva undervisning 
när exempelvis diskmaskinen körs eller måltider förbereds. Det finns ett behov 
av att separera mottagningskök från undervisningslokaler. 
Lokalförsörjningsförvaltningen har låtit fastighetsägaren ta fram ett underlag för 
hyresavtal där ny total yta är 361 kvm och avtalstiden är 10 år.     

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2019-08-20, Kvarngårdens förskola, 
verksamhetsanpassning.                  
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§ 139 Dnr FN 2019-00164 1.2.3.0 

Initiativärende - Delad förskoleplats 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden förklarar uppdraget, att skriftligen besvara frågor gällande 
delad förskoleplats, som slutfört.        

Sammanfattning av ärendet 
I initiativärendet beskrivs att samhället har förändrats, att kärnfamiljen inte är 
lika vanlig som tidigare och att föräldrar boende i samma kommun kan ha en 
delad placering för sitt barn i förskolan. Det framförs vidare att det även finns 
föräldrar som är bosatta i skilda kommuner som önskar placering för sitt barn i 
förskola där respektive förälder är bosatt. Sverigedemokraterna önskar få ett 
skriftligt svar på frågan om varför Borås Stad inte tillgodoser så kallad delad 
förskoleplats i dessa fall. 

Borås Stad tillämpar så kallad delad placering där båda föräldrarna är 
folkbokförda på olika adresser i Borås Stad. Då går barnet på samma förskola 
men föräldrarna har var sin placering för barnet.  

När föräldrar som är folkbokförda i olika kommuner önskar placering i två 
olika förskolor, utifrån att barnet bor växelvis hos föräldrarna, handlar det 
istället om dubbla placeringar. Borås Stad tillämpar inte dubbla placeringar 
utifrån ett barnperspektiv. Barn har behov av trygghet och kontinuitet och ska 
därför inte utifrån en växelvis vistelse behöva skapa och upprätthålla relationer i 
två olika barngrupper. 

Enligt skollagen är hemkommunen där barnet är folkbokfört skyldig att erbjuda 
plats i förskola. I skollagen 8 kap 13 § framgår att en kommun kan ta emot ett 
barn från annan kommun om det finns särskilda skäl. Enligt förarbeten till 
paragrafen (Prop. 2009/10:165 sida 355) innebär det inte att barn som växelvis 
bor hos sina föräldrar i olika kommuner ska erbjudas att gå i båda 
kommunernas förskolor. Det anges att en sådan skyldighet saknas i 
skolväsendet och skulle kunna innebära att barnets behov av trygghet och 
kontinuitet åsidosätts.  

Det finns inga ekonomiska skäl till att dubbla placeringar inte tillämpas.                

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende – Delad förskoleplats                  
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§ 140 Dnr FN 2019-00172 3.1.1.1 

Yttrande över planprogram för Viskafors, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker planprogram för Viskafors, Rydboholm 1:342 
m.fl., Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Viskafors är en av de tätorter som pekas ut som serviceort i översiktsplanen för 
Borås. Planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala delarna av Viskafors 
och området i anslutning till torget. Den övergripande målsättningen med 
planprogrammet är att ta fram en målbild över möjliga bebyggelseområden. I 
programmet föreslås att Pumpkällagårdens förskola ges förutsättningar att 
byggas ut. I planprogrammet framgår även att det är lämpligt att möjliggöra att 
Herrgårdslekens förskola ges utrymme att utöka när behov uppstår.  

Förskolenämnden har redan idag brist på förskoleplatser inom området och kan 
inte ombesörja förskoleplatser för ytterligare bostadsbebyggelse. Vid eventuell 
bostadsbebyggelse i Viskafors är det därför nödvändigt att öka antalet 
förskoleplatser.  

Förskolenämnden vill också poängtera att barnperspektivet måste beaktas från 
början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.               

Beslutsunderlag 
1. Planprogram för Viskafors, Rydboholm 1:342 m.fl., Borås Stad.                  
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§ 141 Dnr FN 2019-00176 1.2.4.2 

Initiativärende - Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden 
gällande Lokalresursplan för 2020-2022 

Förskolenämndens beslut 
Ärendet remitteras till Förskoleförvaltningen för beredning.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lägger 
vid dagens nämndsammanträde fram initiativärende: Tillskriva 
Lokalförsörjningsnämnden gällande Lokalresursplan för 2020-2022. 

De yrkar att Förskolenämnden tillskriver Lokalförsörjningsnämnden om svar 
på vilka bedömningar som gjorts i deras sammanställning. Och vilket underlag 
som ligger bakom dessa.  

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende – Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden gällande 

Lokalresursplan 2020-2022.      

Yrkanden 
Ordföranden Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP), Eva Andersson(S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C) och Linda Pålemo (L) yrkar att ärendet 
remitteras till Förskoleförvaltningen för beredning. 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD), yrkar 
att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska remitteras till Förskoleförvaltningen för beredning och finner att nämnden 
beslutar att ärendet ska remitteras till Förskoleförvaltningen.  

Omröstning begärs 
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Propositionsordningar 
Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till ordföranden Andreas Ekströms (S) med fleras yrkande att 
remittera ärendet för beredning. 

NEJ innebär att ärendet avgörs idag 

Omröstningsresultat 
JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L), Leif Häggblom (SD) 
och Anne Rapinoja (V)  

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

Förskolenämnden beslutar med 8 röster mot 3 att ärendet ska remitteras till 
Förskoleförvaltningen för beredning. 
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§ 142 Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-08-22 – 2019-09-12 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-08-22 – 2019-09-12 enligt lista anmälningsärenden 2019-09-19.                

Beslutsunderlag 
1. Lista anmälningsärenden 2019-09-19.                 
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§ 143 Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 19 september 2019.         

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 7.                

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut anmälningslista nr 7.                   
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§ 144 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden lägger informationen från kontaktpolitikerbesöken till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Hawalul Hassan och Ylva Lengberg har besökt öppna förskolan på 
Kristineberg och Sjöbo, och rapporterar sina reflektioner därifrån.  

 

 

 



Alternativt förslag. Dnr FN 2019-00110 3.5.2.25 

Remiss - Motion, Familjecentral i Serviceort 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker motion ”Familjecentral i Serviceort” och översänder svaret till 
Kommunstyrelsen.       

Ärendet i sin helhet 
För närvarande finns det tre familjecentraler i Borås Stad som är placerade på Sjöbo, Norrby 
och Boda och som vänder sig till samtliga bosatta i Borås Stad. En fjärde centralt belägen 
familjecentral är planerad. 
På familjecentralerna bedrivs verksamheten i samverkan mellan fyra samlokaliserade 
basverksamheter; öppen förskola, socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete, 
mödrahälsovård och barnhälsovård. Familjecentralerna i Borås innehåller för närvarande även 
biblioteksverksamhet. 
Målsättningen med familjecentral och öppen förskola är att stödja föräldrar i föräldraskapet 
och främja en god och jämlik hälsoutveckling hos alla barn. Verksamheterna ska främja 
integration mellan olika folkgrupper och vänder sig främst till föräldrar som väntar barn eller 
har barn som ännu inte har börjat förskoleklass. 
  
Förskolenämnden tillstyrker rubricerad motion med motiveringen att familjecentralerna ska 
serva alla, även de som bor utanför Borås centrala delar. Då den rådande 
verksamhetsstrukturen  missgynnar de barnfamiljer som bor på våra mindre orter, så är 
uppförandet av en familjecentral i en av våra serviceorter en viktig åtgärd för att säkerställa en 
mer likvärdig samhällsservice i kommunen.                   

  
Leif Häggblom

Ledamot  
  Kathy Johansson 

Ersättare  



 Borås Stad 
Förskolenämnden 

2019-09-19 

Ärende 13. Backadalens förskola 

  

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna ser givetvis positivt på att fler förskolor byggs med en god geografisk 
spridning i kommunen. 

I lokalförsörjningsnämndens handlingar står det 9 hemvister och 120-140 barn. 
Men i förskolenämndens handlingar att förskolan kommer ha plats för 120 barn. 

Att skapa och upprätthålla nya relationer är ifrån ett barnperspektiv mindre bra. 
Vi anser att förskoleenheter framledes skall byggas med högst 6 avdelningar för att lättare 
säkerställa en lugnare och tryggare miljö för våra barn. 

För Sverigedemokraterna 

Leif Häggblom  Kathy  Johansson 



     Förskolenämnden  
     2019-09-19 

INITIATIVÄRENDE 

Enligt önskemål från Lokalförsörjningsnämnden (LFN) ska  
Förskolenämnden (FN) senast i januari 2019 ta fram en Lokalresursbehovsplan för 
planperioden 2020 - 2022. I Lokalresursbehovsplanen redogörs för Förskolenämndens 
nuvarande och framtida lokalbehov med befolkningsprognosen som grund.  

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. Lokalbehovet beskrivs därför områdesvis i 
Lokalresursbehovsplanen. Även specifika krav, som anpassningar och åtgärder på befintliga 
förskolor, redogörs för. Lokalresursbehovsplanen bygger på Lokalplan Förskolenämnden 
2019 - 2030, som antogs av Förskolenämnden den 18 december 2018.           

Vid Förskolenämndens sammanträde i januari 2019 beslutades att godkänna  
Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020 – 2022 samt översända den till LFN. 

När vi får ta del av LFN:s beslutade Lokalresursplan för 2020-2022, så noterar vi avvikelser 
från den av FN  beslutade Lokalbehovsresursplan.  
  

Med anledning av ovanstående föreslår vi: 

- att Förskolenämnden tillskriver Lokalförsörjningsnämnden om svar på vilka bedömningar 
som gjorts i deras sammanställning. Och vilket underlag som ligger bakom dessa. 

För Allianspartierna i Borås   

Marie Fridén (M)  Gunilla Christoffersson (KD)
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