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Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, måndagen den 24 februari 
2020 kl 17:00-19:10. 

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

Närvarande Ersättare 
Ylva Lengberg (S) 
Robert Sandberg (S) 
Agron Cela (S) 
Maria Frankert (S) 
Stefan Medin (M) 
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) 
Helena Munthe Jiseborn, HR chef (under ärendegenomgången) 
Malin Stomberg, förvaltningscontroller (under ärendegenomgången) 
Karin Vapnar, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Ida Westin, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, onsdagen den 26 februari. 
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla onsdagen den 26 
februari. 

 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 12-25 

 Ida Westin  

 Ordförande 
  

 Andreas Ekström  

 Justerare 
  

 Anne Rapinoja  
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§ 12   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 
Anne Rapinoja med Erik Johnson som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, onsdagen den 26 februari.   
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§ 13   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 
Vid dagens nämndsammanträde utökas föredragningslistan med två 
initiativärenden: Verksamhetsmått - Placering av förskola, § 21 och Redovisning 
av satsning på utemiljö, § 22.  
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§ 14   

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens nämndsammanträde.     
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§ 15 Dnr FN 2020-00016 1.2.4.1 

Årsredovisning 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna Årsredovisning 2019.   

Förskolenämnden begär i bokslut 2019 kompensation för: 

Ökade kostnader till följd av införandet av en distributionscentral med 2 mnkr.  

Kostnader som belastat nämnden till följd av att öppnandet av central 
familjecentral skjutits fram med 120 tkr. 

Kvarstående investeringsmedel för Vildmarkens förskola, 892 tkr, behöver 
föras över till 2020. Detta då förskolan öppnar under början av 2020.  

Investeringsmedel för ny familjecentral 400 tkr, behöver föras över till 2020 då 
starten av verksamheten skjutits fram.           

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

Det övergripande målet för verksamheten är att utveckla kvaliteten på 
undervisningen i förskolan och skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i 
Borås stad i alla avseenden.      

Förskolenämnden har en budgetavvikelse för året på -3 661 tkr efter att hela 
bufferten, 7 500 tkr, tillförts verksamheten för valideringsinsatser.                

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2019 Förskolenämnden                  
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§ 16 Dnr FN 2020-00014 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 
2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning och översänder den till 
Kommunstyrelsen.        

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

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

I redovisningen till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade 
synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över 
verksamhetsområden och kriterier.     

Barnets bästa beaktas i redovisningen i och med att uppföljning och 
redovisning av synpunkterna görs i syfte att förbättra verksamheten och 
indirekt skapa en bättre förskola för barnet.  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019                  
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§ 17 Dnr FN 2020-00022 1.1.3.25 

Delrapportering av åtgärdsplan, Lupp - Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner upprättat svar avseende delrapportering av 
åtgärdsplan för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) 2017 och 
översänder detta till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas 
och Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för 
nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för perioden 2019-2021. 

Förskolenämnden har tidigare tagit del utav Rapport Ung i Borås 2017 som 
grundade sig på LUPP-enkäten som genomfördes 2017. Förskolenämnden 
yttrade sig inte kring resultatet på undersökningen med hänsyn till att de som 
deltog var elever på grundskolan och gymnasiet.   

Förskolenämnden har inte någon åtgärd i Kommunstyrelsens åtgärdsplan 2019-
2021 och har därför ingenting att rapportera. 

Förskolenämnden poängterar dock att arbetet med våra unga startar tidigt och 
redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande.      

 

Förskolenämndens återrapportering av Lupp 2017 har genomförts i syfte att 
följa upp att nämnden har fullföljt sitt åtagande och därmed beaktat barnets 
bästa.        

Beslutsunderlag 
Förskolenämndens beslut 2019-11-29 § 143 - Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken 2017 

Åtgärdsplan 2019-2021 – Kommunstyrelsen 

Rapport Ung i Borås 2017                  
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§ 18 Dnr FN 2020-00015 1.2.3.2 

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna 
kontrollplanen för 2019 och översända den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en 
internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar 
tillfredsställande. I samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 
interna kontrollen till Kommunstyrelsen.   

Förskolenämndens uppföljning av interna kontrollplan 2019 har genomförts i 
syfte att följa upp att nämndens uppdrag och verksamhet fungerar 
tillfredsställande, därmed har barnets bästa beaktats inom respektive del av 
verksamheten.              

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av intern kontrollplan 2019                  
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§ 19 Dnr FN 2020-00025 1.2.3.25 

Detaljplan - Hulta, Hulta 4:41 m.fl., Storegårdsgatan, 
Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl., 
Storegårdsgatan, Borås Stad och översänder svaret till 
Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i området. Största delen 
av planområdet har tidigare varit handelsträdgård som sedan några år tillbaka 
inte är i drift längre. Detaljplanen innebär att cirka 45-55 bostäder kan byggas.  

I detaljplanens inledning hänvisas till Ekarängsgårdens förskola norr om 
planområdet. Någon sådan förskola finns inte i Borås Stad och detta bör därför 
tas bort. Hänvisning bör förslagsvis vara till Hulta Ängars förskola som ligger 
närmst planområdet. 

Förskolenämnden poängterar att barnperspektivet ska beaktas från början när 
gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.             

Beslutsunderlag 
1. Detaljplan - Hulta, Hulta 4:41 m.fl., Storegårdsgatan, Borås Stad                  
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§ 20 Dnr FN 2020-00026 2.6.1.0 

Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 
förskola i Sjömarken 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker projekteringsframställan avseende nybyggnation av 
Badstrandsvägens förskola, Badstrandsvägen, del av Räveskalla 1:36 och 
översänder svaret till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.        

Reservationer/Protokollsanteckning 
Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag att 
ärendet avstyrks.   

Sammanfattning av ärendet 
Projekteringsframställan avser byggnation av Badstrandsvägens förskola i 
Sjömarken. En förstudie har genomförts av Lokalförsörjningsförvaltningen 
tillsammans med representanter från Förskoleförvaltningen. Tomten medger en 
förskola i ett plan. Utformningen följer Borås Stads riktlinjer för ny- och 
ombyggnation av förskolor samt Skolverkets riktmärken för barngruppers 
storlek. Tomten delas upp i tydliga zoner för lek och transport.  

Två bullerplank ska uppföras för att klara bullerkraven enligt Naturvårdsverkets 
riktlinjer då förskoletomten ligger nära järnvägen.  

I samband med att den nya förskolan öppnar planeras Sjögårdens förskola 
avvecklas med 60 förskoleplatser. Denna förskola är belägen i paviljonger.  

Bedömd produktionsstart är satt till hösten 2020 med inflyttning januari 2022.  

Projektets budget är kalkylerad till 43 400 000 kr.               

Beslutsunderlag 
1. Projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola, 

Badstrandsvägen, del av Räveskalla 1:36, Borås Stad    

2. Korrigerad projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola i 
Sjömarken 

3. Barnkonsekvensanalys           
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Yrkanden 
Leif Häggblom (SD) har lämnat in ett alternativt förslag till beslut (bilaga 1 till 
protokollet) där han yrkar på att projekteringsframställan för Badstrandsvägens 
förskola i Sjömarken avstyrks.  

Ordföranden Andreas Ekström (S), 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 Ordförandens förslag till beslut. 

NEJ innebär bifall till Leif Häggbloms (SD) alternativa förslag till beslut att 
ärendet avstyrks.  

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 Ordförandens 
förslag till beslut.  
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§ 21 Dnr FN 2020-00051 1.1.3.1 

Initiativärende: Verksamhetsmått - placering på 
förskola 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att initiativärendet: Verksamhetsmått placering på 
förskola remitteras till förskoleförvaltningen för beredning.  

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att beslut i ärendet ska tas 
idag.  

Sammanfattning av ärendet 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lägger 
vid dagens nämndsammanträde fram initiativärende: Verksamhetsmått - 
placering på förskola (bilaga 2 till protokollet). De yrkar att Förskolenämnden i 
årsredovisning och tertialrapport under rubriken "Verksamhetsmått som följs 
av nämnden" tillför uppgiften - placering vid förskoleenhet i enlighet med 
vårdnadshavares förstahandsval.  

Beslutsunderlag 
Initiativärende: Verksamhetsmått - placering på förskola.   

Yrkanden 
Ordföranden yrkar på att initiativärendet remitteras till förskoleförvaltningen 
för beredning. 

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

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 att ärendet remitteras till förskoleförvaltningen för beredning. 

NEJ innebär att ärendet avgörs idag.       
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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 att ärendet remitteras till 
förskoleförvaltningen för beredning.  
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§ 22 Dnr FN 2020-00052 1.1.3.1 

Initiativärende: Redovisning av satsning på utemiljön 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att initiativärendet: Redovisning av satsning på 
utemiljön 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 förslag att beslut i ärendet ska 
tas idag.  

Sammanfattning av ärendet 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lägger 
vid dagens nämndsammanträde fram initiativärende: Redovisning av satsning 
på utemiljön (bilaga 3 till protokollet). De yrkar: 

- Att Förskolenämnden så snart som möjligt får en redovisning av vilka 
utemiljöer som kommer att beröras 

- Att Förskolenämndens förslag till utformning av utemiljöer presenteras 

- Att en budget för satsningar redovisas för Förskolenämnden 

Beslutsunderlag 
Initiativärende: Redovisning av satsning på utemiljön.   

Yrkanden 
Ordföranden yrkar på att initiativärendet remitteras till förskoleförvaltningen 
för beredning. 

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

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

Omröstning begärs.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(21) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Propositionsordningar 
Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär att ärendet remitteras till förskoleförvaltningen 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 remitteras till 
förskoleförvaltningen för beredning.  
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§ 23 Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälan till Arbetsmiljöverket 
Dnr 2020-00042 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23  § 6 Borås Stads Ungdomspolitiska 
program 2020-2023 
Dnr 2019-00169 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23 § 10 Motion: Den första jämställda 
generationen 
Dnr 2019-00157 

 

Områdesutveckling för jämlik hälsa 
Dnr 2020-00036 

 

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige januari 2020 
Dnr 2020-00035 

 

Kommunstyrelsens beslut § 31 Intern kontrollplan 2020 
Dnr 2019-00085 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-19 § 295 - Beredningen för 
medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas 
Dnr 2020-00030 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-19 § 294 - Uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(21) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

rättigheter 
Dnr 2020-00029               

Beslutsunderlag 
1. Anmälningsärenden 2020-02-24 handlingar     

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(21) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 24 Dnr FN 2020-00004 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut B8 januari - tidsbegränsade anställningar 
Dnr 2020-00046 

 

Delegationsbeslut B7 januari - tillsvidareanställningar 
Dnr 2020-00046 

 

Delegationsbeslut - beslut om särskild förtur löpnummer 1 
Dnr 2020-00038 

 

Anmälan kränkande behandling löpnummer 64 
Dnr 2019-00007 

 

Delegationsbeslut - Beslut om avslag av placering i två olika förskolor 
Dnr 2020-00028 

 

Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Svenska kyrkans förskola Änglabacken 
Dnr 2019-00161 

 

Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Svenska kyrkans förskola Kyrkbacken 
Dnr 2019-00161 

 

Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Svenska kyrkans förskola Ansgarsbacken 
Dnr 2019-00161 

 

Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Borås kristna förskola Guldbaggen 
Dnr 2019-00161 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(21) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Freinetförskolan Ejdern 
Dnr 2019-00161 

 

Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Montessoriförskolan Pyramiden 
Dnr 2019-00161 

 

Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Idealiv 
Dnr 2019-00161 

 

Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Montessoriförskolan Globen 
Dnr 2019-00161 

 

Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för förskolan Paletten 
Dnr 2019-00161 

 

Delegationsbeslut - Tillsynsbeslut för Montessoriförskolan Malmen 
Dnr 2019-00161 

 

Delegationsbeslut - Beslut om riktad tillsyn - Änglabackens förskola 
Dnr 2020-00047 

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut 2020-02-24 handlingar      

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 25 Dnr FN 2020-00005 1.1.3.25 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden lägger informationen från kontaktpolitikerbesöken till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Ekström (S), Eva Andersson (S) och Stefan Medin (M) har besökt 
Savannens förskola, Vildmarkens förskola och rapporterar sina reflektioner 
därifrån.  

 

 



Borås Stad  

2020-02-24  

Förskolenämnden  

  Ärende 9. Projekteringsframställan  
. 

 

Alternativt beslutsförslag 
 

En god trafiksituation kring en förskola är av yttersta vikt i arbetet med att nå uppsatta 

miljömål samt säkra barnens trygghet. Trafiksituationen i och omkring Göteborgsvägen är 

idag extremt ansatt och påverkar dagligen medborgare ifrån både Sjömarken och Sandared. 

Detta bekräftas även genom SWECOs trafikutredning som visar på en enorm trafikökning av 

områdets biltrafik. Dessutom innehåller vägsträckan flera trafikfarliga korsningar mellan 

biltrafik, fotgängare och cyklister. Sverigedemokraterna anser att det inte är lämpligt att 

belasta denna sträcka ytterligare innan dess att infrastrukturen kring trafiksituationen 

förbättrats och tryggats. 

Sverigedemokraterna anser vidare att det inte är lämpligt att använda en förskolebyggnad 

som barriär mot järnvägstrafiken. Den sammantagna säkerhetsrisken med närhet till långa 

strandlinjer, tågräls samt tågkorsningar gör placeringen av en förskola på platsen olämplig. 

Skulle ett barn avvika från verksamheten måste möjligheten att säkra eventuella farliga 

partier finnas. Med denna placering finns farliga partier i så gott som samtliga väderstreck 

vilket gör en prioritering omöjlig och risken för allvarliga tillbud alltför stor. 

 

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Förskolenämnden besluta,  

att         Projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola i Sjömarken avstyrks 

  

 

 

För Sverigedemokraterna,  

Leif Häggblom(SD) 

Ledamot  

 Kathy Johansson(SD) 

Ersättare  



     2020-02-24 

INITIATIVÄRENDE  

Enligt 8 kap.15 § Skollag (2010:800), ska hänsyn tas till vårdnadshavares 
önskemål vid barns placering i förskolan: 

”Placering vid en förskoleenhet 
15 §   Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget 
hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares 
önskemål.” 

Med anledning av ovanstående vill vi: 

- att Förskolenämnden i årsredovisning och tertialrapport under rubriken 
”Verksamhetsmått som följs av nämnden”  tillför uppgiften - placering vid 
förskoleenhet i enlighet med  vårdnadshavares förstahandsval. 

Allianspartierna i Borås 

Marie Fridén (M)   Stefan Medin (M) 
Wivi Roswall (M)   Daniel Nikolov (M) 
Gunilla Christoffersson (KD)  Helena Ishizaki (KD) 

     



     2020-02-24 

I Förskolenämndens budget för 2020 kan vi läsa: ”För att utemiljön på Borås 
Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr årligen under 
tre år som en investeringsbudget hos Lokalförsörjningsnämnden. 
Förskoleförvaltningen kommer i nära samverkan med 
Lokalförsörjningsförvaltningen identifiera de utemiljöer som kommer att 
omfattas av satsningen. Förskolenämnden kommer att föreslå hur utemiljöerna 
ska utformas och Förskoleförvaltningen har en rutin kring hur utemiljöerna ska 
se ut, vad som behövs mm.” 

Med anledning av ovanstående förslår vi: 

- att Förskolenämnden så snart som möjligt får en redovisning av vilka 
utemiljöer som kommer att beröras 

- att Förskolenämndens förslag till utformning av utemiljöer presenteras 
- att en budget för satsningarna redovisas för Förskolenämnden  

Allianspartierna i Borås 

Marie Fridén (M)   Stefan Medin (M) 
Wivi Roswall (M)   Daniel Nikolov (M) 
Gunilla Christoffersson (KD)  Helena Ishizaki (KD) 

INITIATIVÄRENDE  
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