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Sammanträdesdatum 
2019-10-24 
Instans 
Förskolenämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 

Beslutande 

Närvarande 

Övriga 

Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, torsdagen den 24 oktober 
2019 kl 17.00 – 21.15. 
Ledamöter 
Andreas Ekström (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Eva Andersson (S) 
Leif Johansson (S) 
Solveig Landegren (C) 
Linda Pålemo (L) 
Wiwi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Anne Rapinoja (V) 
Ylva Lengberg (S) tjänstgörande för Erik Johnson (MP) 
Ersättare 
Agron Cela (S) 
Maria Frankert (S) 
Pernilla Tejemark (C) 
Stefan Medin (M) 
Daniel Nikolov (M) 
Helena Ishizaki (KD) 
Kathy Johansson (SD) 
Göran Landström (V) 
Tjänstemän 
Ina Furtenbach Lindén, förvaltningschef 
Ing-Marie Samuelsson, chef kvalitet och utveckling 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen 
Carina Holmström, verksamhetschef  
Olof Fredholm, chef för administration 
Monica Provén, chef för barnhälsa  
Helena Munthe Jiseborn, HR chef 
Malin Stomberg, förvaltningscontroller (under §§ 145-150) 
Ida Westin, nämndsekreterare 
Karin Vapnar, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Frida Nermansson, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Hasse Brännmar, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 

Justeringens plats och tid Fredagen den 25 oktober, Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32. 

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 25 oktober 
2019. 

 Underskrifter 
Ordförande Paragrafer §§ 145-163 

Andreas Ekström 

Justerare 
Solveig Landegren 
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 Ida Westin  
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§ 145   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 
Solveig Landegren (C) med Gunilla Christoffersson (KD) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen 
äger rum på Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, fredagen den 25 
oktober.         
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§ 146  

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns.    

Ärende 20, Rapportering från kontaktpolitiker utgår från dagordningen.    
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§ 147 Dnr FN 2019-00181 1.1.3.25 

Upphandling utbildning barnskötare – 
Tilldelningsbeslut 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att anta ABF Göteborg Vuxenutbildning AB som 
leverantör av utbildning barnskötare. 

Paragrafen justeras omedelbart (separat protokoll biläggs, se bilaga 1)    

Sammanfattning av ärendet 
Beslut i upphandlingen fattas av Förskolenämnden och upphandlingen är ett 
förenklat förfarande. Detta innebär bland annat att anbud kommer att antas 
utan föregående förhandling. Förfrågningsunderlaget har varit ute på 
annonsering därefter har granskning, kvalificering och utvärdering av inkomna 
anbud skett. Nämnden står nu inför beslut om tilldelning. 
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§ 148

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 
Cirka 30 personer närvarade vid allmänhetens frågestund, bland annat personal 
från barnhälsan, familjecentraler, biträdande rektorer och förskolelärare. 

De uttryckte sin oro över konsekvenserna som åtgärdsplanen kan medföra och 
ordföranden bemötte deras frågor.    
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§ 149 Dnr FN 2019-00178 1.2.3.1 

Delegation till förvaltningschef 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att ge förvaltningschef delegation att fatta 
tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande avseende upphandling upptill 25 
prisbasbelopp. 

Delegationen skrivs in i Förskolenämndens delegationsförteckning. 

Reservationer/Protokollsanteckning 
Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande 
(bilaga 3 till protokollet). 

Sammanfattning av ärendet 
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger 
någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med 
delegation är att nå en administrativt enklare och snabbare handläggning. 
Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen och gäller på 
samma sätt som om nämnden själv fattat dem. 

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras 
inte av att beslutanderätten delegeras. 

Kommunallagen 6 kap. 37-38 §§ anger att en nämnd har rätt att åt presidiet, ett 
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd 
att besluta vilket anges i Kommunallagen 7 kap. 5-8 §§. Nämnden kan när som 
helst återkalla en delegation, men kan inte ändra ett beslut som redan är fattat 
av en delegat. Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till 
Förskolenämnden vid nästkommande sammanträde.

Yrkanden 
Leif Häggblom (SD) har lämnat in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar 
att ge förvaltningschef delegation att fatta tilldelningsbeslut upptill 12 
prisbasbelopp och beslut om avbrytande avseende upphandling upptill 25 
prisbasbelopp (bilaga 2 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 ge 
förvaltningschef delegation att fatta tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande 
avseende upphandling upptill 25 prisbasbelopp. 
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Ordförande Andreas Ekström (S) ställer upprättat förslag till beslut mot Leif 
Häggbloms (SD) 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), Ylva Lengberg (S), Eva 
Andersson (S), Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L), 
Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD) och Anne Rapinoja. 

NEJ röstas av Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 10 röster mot 1 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut. 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande 
(se bilaga 3 till protokollet).  
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§ 150 Dnr FN 2019-00200 1.1.3.0 

Uppdrag till förvaltningschef avseende tilldelning i 
upphandling 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden ger förvaltningschef i uppdrag att besluta om tilldelning i 
upphandling Digitala böcker Förskolan.  

Förvaltningschef ges i uppdrag att underteckna avtal samt avtalsförlängning och 
eventuella tilläggsavtal under avtalsperioden. 

Beslutet anmäls till Förskolenämnden vid nästkommande sammanträde.             

Sammanfattning av ärendet 
Förskoleförvaltningen har ansökt och kommer beviljas ett statsbidrag för bättre 
språkutveckling och har för avsikt att med stöd av Koncerninköp göra en 
upphandling av en kommunlicens för att alla barn på förskolan ska få tillgång 
till digitala bilderböcker. 
Kostnaden kommer att överstiga den summa förvaltningschef har i sin 
delegation. Nämnden behöver därför besluta om en tillfällig delegation för 
denna upphandling.  
Upphandlingen kommer inte att belasta Förskolenämndens budget eftersom 
den kommer att finansieras med statsbidrag avsett för detta ändamål.                
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§ 151 Dnr FN 2019-00134 3.5.2.0 

Tilläggsbelopp för 6-åringar i förskola samt skolbarn i 
dygnet-runt 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att Grundskolenämnden debiteras faktisk kostnad 
för 6-åringar och fritidshemselever i behov av särskilt stöd som är inskrivna i 
verksamhet hos Förskoleförvaltningen.                

Sammanfattning av ärendet 
Grundskoleförvaltningen köper platser av Förskoleförvaltningen för elever som 
har behov av dygnet runt förskola. Av dessa finns det elever som är i behov av 
särskilt stöd och som Förskoleförvaltningen idag bekostar tilläggsbelopp för. 
Detta för att tillgodose elevernas behov och säkerställa deras vistelse på dygnet 
runt förskolan. 

Det finns även 6-åringar i behov av särskilt stöd som har uppskjuten skolplikt, 
vilket innebär ett extra år i förskolan. Förskoleförvaltningen bekostar 
tilläggsbelopp även för dem.              

Beslutsunderlag 
Uträkning – Tilläggsbelopp 6 åringar i förskola och skolbarn i dygnetrunt                 
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§ 152 Dnr FN 2019-00160 1.1.4.2 

Månadsrapport september 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna Månadsrapport september 2019.        

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden redovisar ett resultat på -3 252 tkr i förhållande till periodens 
budget. Prognosen för helåret är - 2 500. 

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.      

Beslutsunderlag 
Månadsrapport september 2019, Förskolenämnden  
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§ 153 Dnr FN 2019-00173 1.1.1.3 

Ersättning vid deltagande vid integrationsdagen den 5 
november 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att de ledamöter/ersättare som deltar på 
integrationsdagen den 5 november 2019 erhåller ersättning i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda.      

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämndens ledamöter och ersättare som deltar vid integrationsdagen 
den 5 november erhåller ersättning i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 
om Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda. Årets 
integrationskonferens kommer att handla om åldrandets villkor – att leva och 
åldras i Sverige med migrantbakgrund.      

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda.                                             
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§ 154 Dnr FN 2019-00182 1.1.3.0 

Ersättning vid deltagande i konferens: Barnrätt i 
praktiken 20 november  

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att de ledamöter/ersättare som deltar i konferens 
om barnrätt i praktiken den 20 november 2019 erhåller ersättning i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda.       

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämndens ledamöter och ersättare som deltar i konferens om barnrätt 
i praktiken den 20 november erhåller ersättning i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut om bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda. En person från Mitt S samverkan, en från M och KD, en från 
vänsterpartiet och en från Sverigedemokraterna har rätt till ersättning. 
Syftet med konferensen är att rusta Borås inför att Barnkonventionen blir lag i 
januari 2020.       

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda.               
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§ 155 Dnr FN 2019-00176 1.2.4.2 

Svar på initiativärende om att tillskriva 
Lokalförsörjningsnämnden gällande Lokalresursplan 
för 2020-2022 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker initiativärende: Tillskriva 
Lokalförsörjningsnämnden gällande Lokalresursplan för 2020-2022. 
Ordföranden får i uppdrag att tillskriva Lokalförsörjningsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden beslutade den 19 september 2019, § 141, att remittera 
initiativärende ”Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden gällande Lokalresursplan 
för 2020-2022” till Förskoleförvaltningen för beredning. 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
lämnade den 19 september initiativärendet till nämnden som handlar om 
processen för lokalresursplanering och vilka bedömningar  
Lokalförsörjningsnämnden gjort när de tog fram Lokalresursplanen för  
planperioden 2020-2022. Detta med bakgrund till att avvikelser noterats från 
den plan som Förskolenämnden skickat till Lokalförsörjningsnämnden och som 
ligger till grund för Lokalförsörjningsnämndens plan. 

I beredningen av ärendet har Förskoleförvaltningen varit i kontakt med 
Lokalförsörjningsförvaltningen. Lokalförsörjningsförvaltningen har bjudits in 
till förvaltningsinformationen innan nämndens sammanträde den 28 november 
för att berätta om hur processen för lokalresursplanering ser ut. 

Förskolenämnden (FN) tillskriver Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för att få 
veta vilka bedömningar och prioriteringar som har gjorts från att FN lämnat in 
sin Lokalresursbehovsplan, till att LFN beslutat om Lokalresursplan.       

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens beslut den 19 september 2019 

2. Initiativärende daterat 2019-09-19 
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§ 156 Dnr FN 2019-00169 1.1.3.1 

Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 
och översänder svaret till Kommunstyrelsen.      

Sammanfattning av ärendet 
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 
25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen. I visionen ”Borås 2025” är ett strategiskt målområde att 
ta gemensamt ansvar för barn och unga. Borås Stad har utöver visionen det 
ungdomspolitiska programmet med fyra fokusområden; fritid och kulturliv, 
hälsa och trygghet, delaktighet och inflytande samt utbildning och arbete. Syftet 
med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för en 
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås 
Stad. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda 
möjlighet att utvecklas. 

Förskolenämnden har tagit del utav det ungdomspolitiska programmet och 
konstaterar att i arbetet för Borås minsta medborgare så efterföljs det 
ungdomspolitiska programmet. Förskolenämnden poängterar att arbetet med 
våra unga startar tidigt och redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt 
lärande. Förskolan har som den första skolformen en viktig roll för barns hälsa 
och utveckling, och för barn och elevers framtida måluppfyllelse. Där 
grundläggs en medvetenhet om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt 
samhälle. I Läroplan för förskolan (Lpfö 18) anges att i förskolans uppdrag 
ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 
överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – 
från en generation till nästa. I läroplanen anges även mål och riktlinjer för 
utveckling och lärande samt barns inflytande.          

Beslutsunderlag 
Borås Stads Ungdomspolitiska program     
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§ 157 Dnr FN 2019-00010 1.1.3.0 

Kontaktpolitikeruppdrag Förskolenämnden 
mandatperioden 2019-2022 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner reviderad version av kontaktpolitikerlista för 
2019-2022, samt ger Förskoleförvaltningen tillåtelse att revidera listan vid 
mindre ändringar när behov uppstår.   

Sammanfattning av ärendet 
Kontaktpolitikernas främsta mål är att ges möjlighet till att följa, bli förtrogen 
med och informera sig om verksamheten i förhållande till vad som anges i 
kommunala och nationella styrdokument. Återkoppling från genomförda 
kontaktpolitikerbesök redovisas vid Förskolenämndens sammanträden. 
Kontakpolitikerlistan 2019-2022 uppdateras med aktuella förskolor och 
rektorer.    

Beslutsunderlag 
Reviderad kontaktpolitikerlista för 2019-2022     
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§ 158 Dnr FN 2019-00093 1.1.3.0 

Användning av buffert 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att använda 4 000 tkr ur nämndens buffert för 
valideringsinsatser.      

Sammanfattning av ärendet 
Valideringsinsatserna är viktiga som ett led i att säkra kompetensförsörjningen 
inom förvaltningen. De kompetenshöjande insatserna innefattar validering till 
såväl barnskötare som till förskollärare. 

Under hösten 2019 beräknar förvaltningen att 30 personer ska gå en 
valideringsinsats på distans till barnskötare utöver de ca 40 personer som 
studerar till förskollärare på Högskolan i Borås.  
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§ 159 Dnr FN 2019-00183 3.5.2.0 

Språk på finskspråkig förskola 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att personalen i Borås Stads finskspråkiga förskola 
företrädesvis ska vara tvåspråkig, samt att undervisningen ska vara på både 
svenska och finska.         

Reservationer/Protokollsanteckning 
Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande 
(se bilaga 5 till protokollet). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om det reviderade programmet ”Program 
för nationella minoriteter” där det står: 

Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i en 
förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentligt del på finska. Dock ska strävansmålet 
vara att verksamheten bedrivs helt på finska. 

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och som hör till de 
nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens 
behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med 
mera kan vara viktiga komplement. 

Personalen i Borås Stads finskspråkiga förskola ska företrädesvis vara 
tvåspråkig och undervisningen som sker i enlighet med den svenska läroplanen 
ska vara på både svenska och finska.         

Beslutsunderlag 
Program för nationella minoriteter            

Yrkanden 
Leif Häggblom (SD) har lämnat in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar 
att personalen i Borås Stads finskspråkiga förskola företrädesvis ska vara 
finskspråkig samt att undervisningen ska vara företrädesvis på finska (bilaga 4 
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 
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personal i Borås Stads finskspråkiga förskola företrädesvis ska vara tvåspråkig 
samt att undervisningen ska vara på både svenska och finska. 

Ordförande Andreas Ekström (S) ställer upprättat förslag till beslut mot Leif 
Häggbloms (SD) 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), Ylva Lengberg (S), Eva 
Andersson (S), Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L), 
Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD) och Anne Rapinoja. 

NEJ röstas av Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 10 röster mot 1 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut. 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande 
(se bilaga 5 till protokollet). 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(25) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Förskolenämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 160 Dnr FN 2019-00191 1.1.3.1 

Återrapportering från medborgardialog på Tallbacken 
10 oktober 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden lägger redovisningen från medborgardialogen den 10 
oktober på Tallbackens förskola till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden och en ledamot från Förskolenämnden deltog den 10 oktober vid 
medborgardialog på Tallbackens förskola. Syftet med dialogen var att 
politikerna skulle skapa sig en bild av hur förskolan arbetar med mat och 
måltidssituationen. Barnen skulle få möjlighet att prata om maten på förskolan 
och sina upplevelser kring mat.             

Beslutsunderlag 
Medborgardialog matprat på förskolan Tallbacken 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(25) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 161 Dnr FN 2019-00195 1.1.3.0 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019-2021 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019- 
2021.     

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

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande 
(se bilaga 8 till protokollet).      

Anne Rapinoja (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för efter yrkande.                        

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden ska enligt styrprinciper för en ekonomi i balans utarbeta en 
åtgärdsplan om det finns risk för en negativ prognos. Ett negativt ackumulerat 
resultat från 2018, ett negativt prognostiserat resultat för 2019 i kombination 
med effektiviseringskrav, ökade hyreskostnader och höjda personalom-
kostnader inför år 2020 föranleder att Förskolenämnden beslutar om en 
åtgärdsplan för ekonomi i balans för åren 2019-2021. 

Åtgärdsplanen innefattar hela nämndens verksamhetsområde, såväl 
stödfunktioner, ej lagstadgad verksamhet som kärnverksamhet.       

Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan för ekonomi i balans Förskolenämnden 2019-2021      

Yrkanden 
Vid dagens nämndsammanträde yrkar Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och 
Gunilla Christoffersson(KD) att ärendet ska återremitteras (se bilaga 6 till 
protokollet).  

Leif Häggblom (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Anne Rapinoja (V) yrkar att ärendet ska återremitteras (se bilaga 7 till 
protokollet).  

Ordföranden Andreas Ekström (S), yrkar att ärendet ska beslutas om idag.    
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Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), 
Gunilla Christoffersson (KD), Leif Häggblom (SD) och Anne Rapinoja (V) 
yrkande om att återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordning 
Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 

NEJ innebär bifall till Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla 
Christoffersson (KD), Leif Häggblom (SD) och Anne Rapinojas (V) yrkande att 
återremittera ärendet.   

Omröstningsresultat 
JA röstas av Andreas Ekström (S), Ylva Lengberg (S), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C) och 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 att ärendet avgörs på dagens 
sammanträde.     

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

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande 
(se bilaga 8 till protokollet).      

Anne Rapinoja (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för efter yrkande. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut, att godkänna Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019-2021 och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget.  

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD), Leif 
Häggblom (SD) och Anne Rapinoja (V) deltar inte i beslutet.   
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§ 162 Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 

Anmälningsärenden  

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden 2019-09-
13 – 2019-10-16  till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-09-13 – 2019-10-16 enligt lista anmälningsärenden 2019-10-24.                

Beslutsunderlag 
1. Lista anmälningsärenden 2019-10-24.                 
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§ 163 Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 24 oktober 2019.         

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 8.                

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut anmälningslista nr 8.                   

 

 

 









Alternativt beslutsförslag 

Delegation till förvaltningschef 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att ge förvaltningschef  delegation att fatta 
tilldelningsbeslut upptill 12 prisbasbelopp, och beslut om avbrytande avseende 
upphandling upptill 25 prisbasbelopp.   

Delegationen skrivs in i Förskolenämndens delegationsförteckning.                      

Ärendet i sin helhet 
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger 
någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med 
delegation är att nå en administrativt enklare och snabbare handläggning. 
Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen och gäller på 
samma sätt som om nämnden själv fattat dem. 

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras 
inte av att beslutanderätten delegeras. 

Kommunallagen 6 kap. 37-38 §§ anger att en nämnd har rätt att åt presidiet, ett 
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd 
att besluta vilket anges i Kommunallagen 7 kap. 5-8 §§. Nämnden kan när som 
helst återkalla en delegation, men kan inte ändra ett beslut som redan är fattat 
av en delegat. Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till 
Förskolenämnden vid nästkommande sammanträde.               

Leif  Häggblom(SD) Kathy Johansson(SD) 

Ledamot  Ersättare 

SKRIVELSE
Datum 
2019-10-
24

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00178 1.2.3.1 

 

Sida 
( )1 1

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 Hemsida 
boras.se E-post 
 Telefon 
033-35 70 00 vxl 



Reservation  - Dnr FN 2019-00178 1.2.3.1 
Delegation till förvaltningschef  

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 
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Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00183 3.5.2.0 
 

  

 

Alternativt beslutsförslag 

Språk på finskspråkig förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att personalen i Borås Stads finskspr

företrädesvis ska vara finskspråkig tvåspråkig, samt att undervis

företrädesvis på både svenska och finska.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om det reviderade progra

för nationella minoriteter” där det står:  

Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina b

förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentligt del på finska. Dock

vara att verksamheten bedrivs helt på finska. 

 

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och so

nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpa

åkiga förskola 

ningen ska vara 

mmet ”Program 

arn plats i en 

 ska strävansmålet 

m hör till de 

ssas till barnens 

behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med 

mera kan vara viktiga komplement. 

Personalen i Borås Stads finskspråkiga förskola ska företrädesvis vara 

finskspråkig tvåspråkig och undervisningen som sker i enlighet med den 

svenska läroplanen ska företrädesvis vara på både svenska och finska.               

Beslutsunderlag 

1. Program för nationella minoriteter                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 8 oktober 2019. 

 

 

Leif Häggblom  Kathy Johansson 

Ledamot   ersättare 



     
  
Reservation  - Dnr FN 2019-00183 3.5.2.0      
Språk på finskspråkig förskola 

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 



      

 

     2019-10-21 

BEGÄRAN ÅTERREMISS 
Ärende Åtgärdsplan för ekonomi i balans FN 2019-2021 

 
 
Vi i allianspartierna (M+KD) saknar en konsekvensanalys för hur åtgärdsplanen 
kommer att påverka förskoleverksamheten.  
Vi skulle under hösten få en utvärdering av de biträdande rektorerna och den mobila 
öppna förskolan Tittut. Dessa utvärderingar har vi heller inte sett 
 
Vi efterfrågar den faktiska ekonomiska besparingen sett över tid och en noggrann 
analys av hur förslagen påverkar verksamheten. 
 
Vi yrkar därför på återremiss av åtgärdsplanen i syfte att få ett beslutsmässigt 
underlag. 
 
 
 
Allianspartierna i Borås 
 
Marie Fridén (M)   Stefan Medin (M) 
Wivi Roswall (M)   Daniel Nikolov (M) 
Gunilla Christoffersson (KD)  Helena Ishizaki (KD) 
 
 



Återremiss, ärende 16, Drn 2019-00195 1.1.3.0 
Förskolenämnden 2019-10-24 
 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019-2021 
 
 
Vänsterpartiet ställer sig frågande till att ta fram en drastisk åtgärdsplan för ekonomi i balans 
en månad innan Kommunfullmäktige fattar beslut om budget för 2020. Det prognostiserade 
underskottet för 2019 är inte av den omfattning att detta kan anses motiverat. Vidare är 
åtgärdernas konsekvenser inte beskrivna, varken ur ett verksamhetsperspektiv eller 
beträffande ekonomin. 
 
Vänsterpartiet ser med stor oro på vad förslagna förändringar skulle innebära för 
Förskolenämndens verksamhet. Besparingar på barnhälsan riskerar att drabba barn i behov av 
särskilt stöd. Att minska på öppen förskoleverksamhet och familjecentralernas verksamhet 
riskerar att påverka främjande och förebyggande insatser som föräldraskapsstöd. Den 
organisatoriska förändringen gällande biträdande rektorer riskerar att påverka det pedagogiska 
ledarskapet för förskolorna och att öka arbetsbelastningen för såväl rektorer som för personal 
som arbetar i barngrupp. Den här typen av omfattande förändringar kan nämnden inte fatta 
beslut om på bristfälligt underlag. 
 
Vänsterpartiet föreslår därför att ärendet återremitteras, dels för att invänta och ta hänsyn till 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2020, dels för att beskriva såväl verksamhetsmässiga 
som ekonomiska konsekvenser av föreslagna åtgärder. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet att Kommunstyrelsen beslutar  

- Att återremittera ärende 16, Drn 2019-00195 1.1.3.0, för ytterligare beredning. 
 
 
 
För Vänsterpartiet i Förskolenämnden 
Anne Rapinoja och Göran Landström 

 



     
  
Reservation  - Dnr FN 2019-00195 1.1.3.0          
Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019-2021 

Sverigedemokraterna reserverar oss till fördel för de båda alternativa förslagen 
om återremiss. 
Samt deltar inte i nämndens beslut. 

Leif Häggblom Ledamot förskolenämnden  
Kathy Johansson Ersättare förskolenämnden  

Sverigedemokraterna, Borås 


	Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
	Förskolenämndens beslut

	Godkännande av föredragningslista
	Förskolenämndens beslut

	Upphandling utbildning barnskötare – Tilldelningsbeslut
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Allmänhetens frågestund
	Förskolenämndens beslut

	Delegation till förvaltningschef
	Förskolenämndens beslut
	Reservationer/Protokollsanteckning
	Sammanfattning av ärendet
	Yrkanden
	Propositionsordningar
	Omröstningsresultat

	Uppdrag till förvaltningschef avseende tilldelning i upphandling
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Tilläggsbelopp för 6-åringar i förskola samt skolbarn i dygnet-runt
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Månadsrapport september 2019
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Ersättning vid deltagande vid integrationsdagen den 5 november 2019
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Ersättning vid deltagande i konferens: Barnrätt i praktiken 20 november
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Svar på initiativärende om att tillskriva Lokalförsörjningsnämnden gällande Lokalresursplan för 2020-2022
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Kontaktpolitikeruppdrag Förskolenämnden mandatperioden 2019-2022
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Användning av buffert 2019
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Språk på finskspråkig förskola
	Förskolenämndens beslut
	Reservationer/Protokollsanteckning
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Propositionsordningar
	Omröstningsresultat

	Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019-2021
	Förskolenämndens beslut
	Reservationer/Protokollsanteckning
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Beslutsgång 1
	Propositionsordning
	Omröstningsresultat
	Beslutsgång 2

	Anmälningsärenden
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Delegationsbeslut
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Bilaga 2 - Alternativt förslag - Delegation till förvaltningschef.pdf
	Alternativt beslutsförslag
	Delegation till förvaltningschef
	Förskolenämndens beslut
	Ärendet i sin helhet





