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Sammanträdesdatum 
2019-11-28 

 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena, torsdagen den 28 
november 2019 kl 17:00 – 19:00 

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

Närvarande Ersättare 
Ylva Lengberg (S) 
Robert Sandberg (S) 
Hawalul Hassan (S) 
Agron Cela (S) 
Maria Frankert (S) 
Pernilla Tejemark (C) 
Stefan Medin (M) 
Daniel Nikolov (M) 
Helena Ishizaki (KD) 
Kathy Johansson (SD) 
Göran Landström (V) 

Övriga Tjänstemän 
Ina Furtenbach Lindén, förvaltningschef 
Ing-Marie Samuelsson, chef kvalitet och utveckling (under ärendegenomgången) 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången)  
Carina Holmström, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Olof Fredholm, chef för administration (under ärendegenomgången) 
Monica Provén, chef för barnhälsa (under ärendegenomgången) 
Malin Stomberg, förvaltningscontroller (under ärendegenomgången) 
Ida Westin, nämndsekreterare 
 

Justeringens plats och tid Måndagen den 2 december, Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32. 
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 2 december 
2019. 

 
Underskrifter 
 Ordförande 

 
Paragrafer §§ 164-174 

 Andreas Ekström  

 Justerare 
  

 Erik Johnson  
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 Sekreterare 
  

 Ida Westin  
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Ärendelista 
§ 164  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare .............................. 4 
§ 165  

Godkännande av föredragningslista .................................................................... 5 
§ 166  

Allmänhetens frågestund .................................................................................... 6 
§ 167 Dnr FN 2019-00178 1.2.3.1 

Delegationsordning för Förskolenämnden ........................................................... 7 
§ 168 Dnr FN 2019-00194 1.1.3.25 

Förskolenämndens sammanträdesdagar 2020 ................................................... 8 
§ 169 Dnr FN 2019-00201 3.1.1.2 

Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl. Borås Stad ........................................ 9 
§ 170 Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg .................... 10 
§ 171 Dnr FN 2019-00185 1.1.4.2 

Månadsrapport oktober 2019 ............................................................................ 12 
§ 172 Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 

Anmälningsärenden .......................................................................................... 13 
§ 173 Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 

Delegationsbeslut ............................................................................................. 14 
§ 174 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker...................................................................... 16 
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§ 164  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 
Erik Johnsson (MP) med Gunilla Christoffersson (KD) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen 
äger rum på Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, måndagen den 2 
december.     
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§ 165   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 
Upprättad föredragningslista godkänns.    
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§ 166  

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens nämndsammanträde.  
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§ 167 Dnr FN 2019-00178 1.2.3.1 

Delegationsordning för Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att anta ny delegationsordning för 
Förskolenämnden. Punkt F:1 kompletteras med följande text i kolumnen 
anvisningar ”ärendet ska vara tillstyrkt av nämnden”.         

Sammanfattning av ärendet 
Gällande delegationsordning för Förskolenämnden gäller till och med 
december 2019. Delegationsordningen har därför setts över.  

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.                 

Beslutsunderlag 
1. Ny delegationsordning för Förskolenämnden.  

2. Delegationsförteckning, gäller t.o.m. 2019                 

Yrkanden 
Marie Fridén (M) yrkar på ett tillägg i delegationsordningen avseende punkt F:1. 
I kolumnen anvisningar läggs till ”ärendet ska vara tillstyrkt av nämnden”.   

Beslutsgång 
Ordföranden Andreas Ekström (S) frågar om Förskolenämnden beslutar i 
enlighet med upprättat förslag till beslut med ovanstående tillägg och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med förslaget.    
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§ 168 Dnr FN 2019-00194 1.1.3.25 

Förskolenämndens sammanträdesdagar 2020 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden fastställer föreslagna sammanträdesdagar för 2020.    

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden fastställer följande ordinarie sammanträdesdagar för 2020.  

Torsdag 30 januari 

Måndag 24 februari  

Torsdag 26 mars 

Torsdag 23 april 

Måndag 18 maj 

Tisdag 16 juni 

Torsdag 20 augusti 

Torsdag 17 september 

Torsdag 22 oktober 

Torsdag 19 november 

Torsdag 17 december 

 

Nämndsammanträdena börjar kl. 17.00 med förvaltningsinformation från kl. 
15.00. 

Nämndsammanträdena inleds med allmänhetens frågestund.  

Digitala nämndhandlingar ska finnas tillgängliga en vecka före 
nämndsammanträdet                
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§ 169 Dnr FN 2019-00201 3.1.1.2 

Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl. Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl., 
Lundåsen, Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation samt ej 
störande verksamheter. Den nya mottagningsstationen kommer ersätta den 
befintliga anläggningen som finns inom planområdet idag. Planen medger nya 
byggrätter för verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. På grund 
av närheten till bostäderna väster om planområdet får verksamheterna inte vara 
störande. Syftet med planen är också att säkra naturmark runt Ryssby-
/Kvarnbäcken som är utpekad i grönområdesplanen. Området ligger utmed 
Göteborgsvägen och Industrigatan i området Lundaskog, intill 
Ramnaslättsrondellen. Planen medger inga nya bostäder.               

Beslutsunderlag 
Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl., Lundåsen, Borås Stad.                                                                          
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§ 170 Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att skicka förslag till revidering av Reger och villkor 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på remiss till 
Grundskolenämnden för yttrande. Synpunkterna ska inkomma senast den 31 
januari 2020.          

Reservationer/Protokollsanteckning 
Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande 
(se bilaga 2 till protokollet).  

Sammanfattning av ärendet 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor gäller för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig 
på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Förskolenämnden 
ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på revidering till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. När ärendet bereds 
ska samverkan ske med Grundskolenämnden, detta då Grundskolenämnden är 
ansvarig för fritidshemsverksamheten.     

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid 
Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                             

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna förändringar 

2. Förslag till revidering: Reger och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg   

3. PM Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.                    
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Yrkanden 
Leif Häggblom (SD) har lämnat in ett alternativt förslag till beslut där han yrkar 
på ett tillägg att vårdnadshavare ska inlämna arbetsschema (se bilaga 1 till 
protokollet). 

Ordföranden Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP), Eva Andersson (S), 
Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C) och Linda Pålemo yrkar bifall till att 
Förskolenämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut. 

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

NEJ röstas av Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 10 röster mot 1 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.  
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§ 171 Dnr FN 2019-00185 1.1.4.2 

Månadsrapport oktober 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna Månadsrapport oktober 2019.                 

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden redovisar ett resultat på -415 tkr i förhållande till periodens 
budget. Prognosen för helåret är ett underskott med -2 000 tkr.  

Utifrån det ekonomiska läget har Förskolenämnden den 24 oktober beslutat om 
en åtgärdsplan för en ekonomi i balans, detta i enlighet Borås Stads 
styrprinciper. Arbete pågår inom förvaltningen för att verkställa nämndens 
beslut.               

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport oktober 2019, Förskolenämnden                   
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§ 172 Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-10-17 – 2019-11-20 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-10-17 – 2019-11-20 enligt lista anmälningsärenden 2019-11-28.                

Beslutsunderlag 
1. Lista anmälningsärenden 2019-11-28.                 
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§ 173 Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Utredning av kränkande behandling löpnummer 47 
Dnr 2019-00007 

 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 47 
Dnr 2019-00007 

 

Anmälan kränkande behandling löpnummer 46 
Dnr 2019-00007 

 

Utredning kränkande behandling löpnummer 45 
Dnr 2019-00007 

 

Anmälan av kränkande behandling löpnummer 45 
Dnr 2019-00007 

 

Tilldelningsbeslut - Möbler till Vildmarkens förskola 
Dnr 2019-00087 

 

Utredning kränkande behandling löpnummer 44. 
Dnr 2019-00007 

 

Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 44 
Dnr 2019-00007 

 

Utredning kränkande behandling löpnummer 42 
Dnr 2019-00007 
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Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 43 
Dnr 2019-00007 

 

Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 42 
Dnr 2019-00007 

 

Beslut om befrielse från avgift löpnummer 2 
Dnr 2019-00206 

 

Beslut om befrielse från avgift löpnummer 1 
Dnr 2019-00206 

 

Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 41 
Dnr 2019-0007 

 

Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 40 
Dnr 2019-0007 

 

Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 39 
Dnr 2019-0007 

 

Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 38 
Dnr 2019-0007 

 

Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 37 
Dnr 2019-0007 

 

Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 36 
Dnr 2019-00007 

 

Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 35 
Dnr 2019-00007 

 

Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen löpnummer 34 
Dnr 2019-00007        
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§ 174 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden lägger informationen från kontaktpolitikerbesöken till 
handlingarna.     

Sammanfattning av ärendet 
Robert Sandberg och Leif Häggblom har besökt Svanungens förskola och 
Pumpkällagården och rapporterar sina reflektioner därifrån. 

Kathy Johansson och Leif Johansson har besökt Hulta Ängar och rapporterar 
sina reflektioner därifrån. 

Maria Frankert, Mari Fridén och Göran Landström har besökt Kullagårdens 
förskola, Rullans förskola och Förskolan i ur och skur Kvarnen och rapporterar 
sina reflektioner därifrån. 

Agron Cela, Solveig Landegren och Gunilla Christoffersson har besökt 
Ängsjögårdens förskola, Naturlekens förskola och rapporterar sina reflektioner 
därifrån 

 

 



 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Alternativt förslag 

Revidering av Regler och villkor för förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att skicka förslag till revidering av Regler och villkor 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på remiss till 
Grundskolenämnden för yttrande. Synpunkterna ska inkomma senast den 31 
januari 2020.           

Sammanfattning  
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor gäller för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig 
på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Förskolenämnden 
ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på revidering till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. När ärendet bereds 
ska samverkan ske med Grundskolenämnden, detta då Grundskolenämnden är 
ansvarig för fritidshemsverksamheten.     

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid 
Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.   

Vårdnadshavaren ska även inlämna arbetsschema. 

                          

Ärendet i sin helhet 
Förskoleförvaltningen har identifierat ett antal åtgärder som skulle kunna 
minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön på förskolorna, samt öka 
tryggheten och kontinuiteten för barnen i verksamheten. För att genomföra 
åtgärderna krävs beslut av Kommunfullmäktige i form av revidering av Regler 
och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Regler och villkor 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har därför setts över och ett 
förslag på revidering har tagits fram. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Gällande regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
antogs av Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor 
gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna 
grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Det är 
Förskolenämnden som ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på 
revidering till Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. När 
ärendet bereds ska samverkan ske med Grundskolenämnden, detta då 
Grundskolenämnden är ansvarig för fritidshemsverksamheten.  

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid 
Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.  

Vårdnadshavaren ska även inlämna arbetsschema. 

Förändringar som föreslås beskrivs i reviderad Bilaga 1. Beskrivning av 
föreslagna förändringar: Revidering av Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna förändringar 
2. Förslag till revidering: Reger och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg   
3. PM Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.       

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG.                             

Beslutet expedieras till 
1. Grundskolenämnden 
 

Leif Häggblom 

Ledamot   

 Kathy Johansson 

Ersättare  

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Alternativt förslag 
Förslag till revidering: Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2011-12-15 
 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 2020-XX-XX 

 
 

Omfattning 
Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. 
Reglerna grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. 
 
Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte av detta regelverk.  

 
Definition 
Definition av begrepp: 

 
Vårdnadshavare 
Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet (6 kap. Föräldrabalken). 

 
Förskola 
Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn under tid då vårdnadshavare eller 
familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 
 
Allmän förskola 
Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innebär rätt 
till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Allmän förskola ingår i ordinarie verksamhet för 
barn som är inskrivna i förskola och begränsas till grundskolans läsårstider.   

 
Pedagogisk omsorg 
Med pedagogisk omsorg avses verksamhet som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, 
under tid då vårdnadshavare arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 
 
Fritidshem 
Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för elever i förskoleklass och grundskola till 
och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, under tid då vårdnadshavare eller 
familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för elev som har ett eget behov av 
verksamheten. Eleven är inskriven i verksamheten. 
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Villkor för plats 

 
Förskola och pedagogisk omsorg 
Plats i förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds barn bosatta i Sverige till dess barnet övergår till 
grundskolan.    
 
Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller 
studier, eller för barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 
 
Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga för annat barn erbjuds förskola 15 
timmar i veckan. 
 
Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller har ett utökat 
omsorgsbehov.  
 
Fritidshem 
Plats i fritidshem erbjuds elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
 
Plats erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller 
studier, eller för elevens eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 
 
Plats erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen 
det år då eleven fyller 10 år kan öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem. 
 
Plats erbjuds även elever som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller på grund av 
vårdnadshavares sjukdom eller funktionsnedsättning behöver verksamheten. 

 
Barn/elever i eller från annan kommun 

 
Förskola 
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att 
denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för. 
 
Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än 
hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få 
gå i den kommunens förskola. 
 
Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta 
emot ett barn från en annan kommun. 
 
Fritidshem 
En elev från annan kommun kan tas emot i fritidshem om elevens skolgång i den mottagande 
kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola grundar sig på särskilda skäl. 
Kommunen kan även i andra fall ta emot elev från en annan kommun i sitt fritidshem. 
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Ansökan och placering 
 
Förskola och pedagogisk omsorg 
Ansökan görs till Förskoleförvaltningen via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se. 
 
Ansökan om plats för barn från en annan kommun lämnas till Förskoleförvaltningen. Ansökan 
görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se.  
 
Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg kan göras till tre placeringsalternativ inom 
hela kommunen. Vid placering prioriteras önskemål om närhet till barnets hem eller skola.  
Förvaltningen kan erbjuda annan placering än de som angivits i ansökan om det inte finns 
tillräckligt antal platser på önskade alternativ. Det kan även vara placering i annan stadsdel. 

 
Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall plats 
erbjudas omedelbart eller senast inom 4 månader efter det att ansökan inlämnats. Besked om 
plats ges, om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.  
 
Regeln om erbjudande av plats inom 4 månader tillämpas inte för omsorg på obekväm arbetstid. 
 
Beslut om placering fattas när placeringserbjudandet besvarats. Om vårdnadshavare tackar nej 
eller utan giltigt skäl inte svarar på platserbjudandet inom sju dagar avskrivs ansökan och 
vårdnadshavare får själva aktualisera nytt behov. 
 
Ändrade förhållanden som påverkar villkoren för förskoleplatsen, avgift och/eller omsorgstid, 
anmäls till Förskoleförvaltningen, anmälan görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se.  
 
Fritidshem 
Plats till fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. 
 
Beslut om placering fattas när placeringserbjudandet besvarats. Om vårdnadshavare tackar nej 
eller utan giltigt skäl inte svarar på platserbjudandet inom sju dagar avskrivs ansökan och 
vårdnadshavare får själva aktualisera nytt behov. 
 
Ändrade förhållanden som påverkar villkoren för fritidshemsplats ska anmäls till 
Förskoleförvaltningen, anmälan görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se. 
 
Turordning 

 
Huvudregel 
Om plats i förskola eller pedagogisk omsorg inte kan anvisas omedelbart, turordnas 
ansökningarna efter barnens födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta syskonets 
födelsedatum, under förutsättning av att syskonet är inskrivet alternativt söker plats inom 
verksamheten.  
 
När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas till ålder vid fördelning 
av platser.  
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Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-
verksamhet eller hörselförskola sker enligt av förvaltningens speciellt framtagna rutiner). 
 
Förskola som bedrivs till väsentlig del på finska, erbjuds om vårdnadshavare önskar detta.  
 
Plats på fritidshem ska erbjudas så snart det framkommer att eleven har ett behov av sådan 
plats.  
 
Omsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas efter prövning. För barn i förskoleålder respektive 
elever i fritidshemsålder tillämpas separata köer till dygnet runt verksamheten. 
 
Turordningen gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan 
aldrig mista sin plats på grund av turordningsreglerna. 

 
Förtur 
Förtur till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ges enligt följande: 
• Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling, eller barn/elever som har ett utökat omsorgsbehov.  
 
Ansökan turordnas efter barnets födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta placerat syskons 
födelsedatum. När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas till ålder 
vid fördelning av platser. Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet 
(exempelvis dygnet runt-verksamhet eller hörselförskola) sker enligt av förvaltningens speciellt 
framtagna rutiner. 

 
Förtur till plats i förskola kan även ges enligt följande. 
• Syskon har förtur till ledig plats på förskola där äldre syskon finns placerat. 
• Barn som lämnar sin plats vid föräldraledighet har förtur till den förskola där de tidigare varit 

placerade. 
• Barn som placeras i annat boendeområde eller flyttar inom kommunen har efter sex månader 

förtur till omplacering till önskad förskola. 
• Barn i den sverigefinska minoriteten har förtur till förskola med verksamhet helt eller delvis på 

finska om vårdnadshavare har ansökt om sådan verksamhet. 
• Barn på enheter som avvecklas har förtur till önskad placering på annan enhet. 

 
Ansökan turordnas efter barnets födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta förskoleplacerat 
syskons födelsedatum. När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas 
till ålder vid fördelning av platser. Fördelning av platser till speciellt utformad 
förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-verksamhet eller hörselförskola) sker enligt av 
förvaltningens speciellt framtagna rutiner. 
 
Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden även i övrigt besluta om att ge förtur till 
placering. 
 
Förtur gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan aldrig mista 
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sin plats på grund av förtursreglerna. 
 
 
Byte av förskola för inskrivna barn 
Barn som önskar byta mellan två kommunala enheter prioriteras endast vid placering i augusti 
eller januari. 
 
Har barnet längre än 5 km fågelvägen till förskolan från hemmet och den önskade förskolan 
ligger närmare prioriteras byte även vid andra placeringsperioder.  
 
Går syskon på olika enheter prioriteras byte till syskons enhet även vid andra placeringsperioder. 
 
Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden besluta om omplacering. 
 
Vistelsetid 
Barns vistelsetid i förskolan schemaläggs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier.  
Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov.  
 
Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning närvaro på 
arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete eller arbetsrättslig ledighet 
samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, inräknas i den totala vistelsetiden. 
 
Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har ett utökat omsorgsbehov, kan efter 
ansökan få beviljad utökad tid.  
 
Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock tidigast från det att 
schemat lämnats in. 
 
Uppgiftsskyldighet 
Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende anställning, studier, inkomst, 
arbetstid, studietid och ledighet. Vårdnadshavaren ska även inlämna arbetsschema. Barnets 
vistelsetid och avgift fastställs utifrån lämnade uppgifter, kontroller genomförs. 
 
 
15- timmarsplacering  
Det finns möjlighet att välja mellan tre alternativ vid 15- timmarsplacering i förskola. 

• 3 timmar på för- eller eftermiddagen 5 dagar i veckan Lunch ingår inte. 
• 5 timmar 3 dagar i veckan. Lunch ingår. 
• 6 timmar 2 dagar ena veckan och 6 timmar 3 dagar andra veckan. Detta alternativ innebär 

ett 14 dagars schema. Lunch ingår. 
 
Vårdnadshavares önskemål om schematider ska, om möjligt tillgodoses. Rektor ansvarar för att 
verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt och beslutar, efter samråd med 
vårdnadshavare och personal, vilket schema som kan erbjudas. 

 
Uppsägning av plats 
Uppsägning av plats skall ske senast en månad (30 dagar) innan barnets placering skall upphöra. 
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Avgift tas ut under uppsägningstiden. 
Vid utebliven betalning kan Förskolenämnden säga upp platsen. 
 

Tillämpning  
Förskolenämnden får utfärda tillämpningsanvisningar gällande regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg, samt omsorg på obekväm arbetstid.  



     
  
Reservation  - Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0          
Revidering av Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 

Sverigedemokraterna reserverar oss till fördel för vårt alternativa förslag. 

Leif Häggblom Ledamot förskolenämnden  
Kathy Johansson Ersättare förskolenämnden  

Sverigedemokraterna, Borås 
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