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§ 111  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 
Leif Häggblom (SD) med Eva Andersson (S) som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, måndagen den 2 september.         
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§ 112 

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 
Vid dagens nämndsammanträde utökas föredragningslistan med ett 
initiativärende: Delad förskoleplats § 121. Upprättad föredragningslista med 
ovanstående tillägg godkänns.      
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§ 113   

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens nämndsammanträde.       
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§ 114 Dnr FN 2019-00085 1.1.3.0 

Intern kontroll 2020 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner riskanalys och intern kontrollplan för 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Kommunens nämnder och styrelser skall varje år, i 
samband med budgeten, upprätta en riskanalys och en plan för den interna 
kontrollen.  

Förskolenämnden har under våren, tillsammans med förvaltningen, arbetat 
fram riskanalys och intern kontrollplan för 2020.  

Beslutsunderlag 
1. Riskanalys 2020 

2. Intern kontrollplan 2020 
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§ 115 Dnr FN 2019-00116 3.5.10.2 

Initiativärende - Ansökan Tittut 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden förklarar uppdraget att skicka en ansökan till Tekniska 
nämnden om tillstånd för husbilen ”Tittut!” att köra in i Stadsparken för 
slutfört.  

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden har tidigare beslutat att Förskoleförvaltningen ska skicka en 
ansökan till Tekniska nämnden om tillstånd för husbilen ”Tittut!” att köra in i 
Stadsparken och där bedriva öppen förskola vid lämpliga tidpunkter. 

Förskoleförvaltningen har skickat en ansökan till Tekniska nämnden och har 
fått tillstånd att köra in i Stadsparken med husbilen ”Tittut!” på onsdagar och 
fredagar.  

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende – Ansökan Tittut 
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§ 116 Dnr FN 2019-00140 1.1.3.1 

Återrapportering från medborgardialog på Almenäs 24 
maj 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden lägger redovisningen från medborgardialogen den 24 maj till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöter och ersättare från Förskolenämnden deltog den 24 maj vid 
medborgardialog på Almenäs med den mobila öppna förskolan Tittut! Syftet 
med dialogen var att samla in önskemål om vilka platser den mobila öppna 
förskolan ska stanna på, var tycker besökarna att det finns ett behov.  

Svar från medborgare hämtades in på plats under medborgardialogen genom att 
besökarna fick fylla i en lapp där de kunde lämna sina önskemål samt motivera 
varför bussen ska besöka den platsen. Totalt lämnades 16 önskemål in.  

Beslutsunderlag 
1.Medborgardialog Almenäs 24 maj 2019 
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§ 117 Dnr FN 2019-00076 1.1.3.0 

Start av familjecentral på central plats i Borås 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att av Kommunstyrelsen begära centralt avsatta 
budgetmedel för ny familjecentral i centrum med 800 tkr för perioden 
september-december 2019 och därefter helårsbudget. Beslutet översändes till 
Kommunstyrelsen.  

Protokollsanteckning 
Leif Häggblom (SD) lämnar in en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 1 till 
protokollet).  

Sammanfattning av ärendet 
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. Utifrån barn och familjers behov skapas verksamhet som utgår 
från ett befolkningsperspektiv med hög tillgänglighet och därigenom är behovet 
av ytterligare familjecentraler och öppna förskolor angeläget.   

 

Vid Förskolenämndens sammanträde 2017-06-13 beslutade nämnden att starta 
en familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet med central 
placering. Förskoleförvaltningen har tittat på fler olika alternativ på lokal med 
central placering för den fjärde familjecentralen. Den lokal som familjecentralen 
nu är bestämd till ligger i samma lokal som Hercules vårdcentral i centrala 
Borås. Den beräknas att starta i okt/nov 2019. 

Förskolenämnden begär därför av Kommunstyrelsen tilldelning av centralt 
avsatta budgetmedel med 800 tkr för perioden september-december 2019, då 
bemanning finns på plats tidigare för att planera och förbereda inför uppstart, 
och därefter helårsbudget inklusive sedvanliga uppräkningar.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse start av familjecentral på central plats i Borås 
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§ 118 Dnr FN 2019-00149 1.2.3.1 

Budget 2020:1 för Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna Budget 2020:1.   

Förskolenämnden begär kompensation för följande: 

ökade hyreskostnader med 5 000 tkr 

ökat PO-pålägg med 5 000 tkr samt 

valideringskostnader med 6 000 tkr.  

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD), Anne 
Rapinoja (V) och Leif Häggblom (SD) deltar inte i beslutet. 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD), lämnar 
in en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 2 till protokollet).  

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola som 
åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. Ansvaret enligt 
skollagen gäller för förskolan avseende barn från ett års ålder och till dess att de 
börjar grundskolan. I Borås Stad erbjuds alla barn från sex månaders ålder 
förskoleplats. Förskolenämnden ansvarar även för de öppna förskolorna samt 
har samordningsansvar för familjecentralerna. Förskolenämndens ekonomiska 
förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av Kommunstyrelsen den 
17 juni 2019. 

För att kunna behålla kvaliteten i förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till 
den ökade andelen barn ur befolkningen som går i förskola. Förskolenämnden 
ser därför att det krävs en översyn av den nivå som nämnden erhåller i form av 
kommunbidrag för att bedriva den verksamhet som ligger under nämndens 
ansvar. 

Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. Under 2020 öppnar Vildmarkens 
förskola (Alideberg), nya förskolor i Sandared och på Bergsäter samt fler 
förskoleavdelningar i Dalsjöfors. Planer pågår för nya förskolor på bland annat 
Sjöbo, Sjömarken, Sparsör, Norrby och Druvefors. I den mån det är möjligt 
avvecklas mindre ändamålsenliga förskolor och/eller tillfälliga paviljonger i 
samband med att nya förskolor tillkommer. Helårseffekterna av de nya enheter 
som öppnar under 2020 leder till att hyreskostnaderna ökar mer än uppräkning 
enligt index.  
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Det finns ett stort behov av att minska barngruppernas storlek inom förskolan 
för att garantera en trygg och kvalitativ verksamhet. Statsbidraget för minskade 
barngrupper ökade inför läsåret 2019/2020.  

Beslutsunderlag 
1. Budget 2020:1 
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§ 119 Dnr FN 2019-00153 1.1.4.2 

Månadsrapport juni 2019 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna Månadsrapport juni 2019.   

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärdsplan för att nå 
ekonomisk balans, förslaget lyfts till beslut på nämndmötet i september.  

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden redovisar ett resultat på – 6 624 tkr i förhållande till 
periodens budget. Nämnden prognostiserar ett underskott för året med -7 000 
tkr. Det prognostiserade underskottet föranleder att Förskolenämnden måste 
besluta om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt Borås Stads 
styrprinciper.  

För att nå en budget i balans under året ser förvaltningen över olika åtgärder. 
Kostnaderna för kost- och lokalvård beräknas bli högre än budgeterat, främst 
på grund av en för hög bemanning inom kost- och lokalvårdsorganisationen. 
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. Förvaltningen anser att anpassningar i första hand bör ses över för ej 
lagstadgade verksamheter.          

Förvaltningen har för läsåret 19/20 beviljats statsbidrag för minskade 
barngrupper med drygt 54 mnkr.  

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport juni 2019, Förskolenämnden 
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§ 120 Dnr FN 2019-00124 3.5.10.0 

Ansökan om utökning av befintlig förskola 
Änglabackens förskola 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner ansökan om utökning av Änglabackens förskola 
med 10 platser till totalt 40 platser. Förskolenämnden godkänner även den 
tillfälliga lokalen under befintlig förskolas ombyggnad.  

Sammanfattning av ärendet 
Änglabackens förskola på Sjöbo bedriver för närvarande en fristående förskola 
med 30 platser på två avdelningar. De har nu ansökt om bidrag för en utökning 
av förskolan med 10 platser till totalt 40 platser. För att få större utrymme och 
bättre anpassade lokaler planeras även en ombyggnad av den ungdomsgård som 
idag ligger vägg i vägg med förskolan.  

Beroende på barns ålder och vistelsetid skulle utökningen kunna innebära en 
årlig kostnad på upp till 1,7 miljoner för Förskolenämnden.  

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskola eller 
fritidshem 

2. Kompletterande verksamhetsbeskrivning   

3. Ansökan om tillfällig lokal Honungsskivlingen 
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§ 121 Dnr FN 2019-00164 1.2.3.0 

Initiativärende - Delad förskoleplats 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker initiativärendet och ger förvaltningschef i uppdrag 
att besvara frågeställningarna..  

Sammanfattning av ärendet 
Leif Häggblom (SD) lägger vid dagens nämndsammanträde fram 
initiativärende: Delad förskoleplats (bilaga 3 till protokollet). I initiativärendet 
framhålls att Borås kommun är en av några kommuner som inte tillgodoser 
delad förskoleplats. Sverigedemokraterna ställer följande frågor för besvarande i 
skriftlig form. 

1. Varför tillgodoser inte Borås stad, s.k. delad förskoleplats?  

Om nu svaret på fråga ett har att göra med ekonomi, så vill vi även få svar på: 

2. Vad är kostnaden för en förskoleplats (i genomsnitt)? 

3. Om berörd medborgare ersätter Borås stad full avgift för platsen, skulle 
då Borås stad kunna erbjuda delad förskoleplats? 

4. Om svaret på fråga tre är NEJ, vill vi även här veta varför? 

 

Ordföranden frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med initiativärendet 
och finner att så är fallet.  

Beslutsunderlag  
Initiativärende: Delad förskoleplats 
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§ 122 Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-06-08 – 2019-08-21 till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2019-06-08 – 2019-08-21 enligt lista anmälningsärenden 2019-08-29.  

Beslutsunderlag 
1. Lista anmälningsärenden 2019-08-29.  
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§ 123 Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 29 augusti 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 6.  

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut anmälningslista nr 6.  
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§ 124 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 
Inga kontaktpolitikerbesök rapporterades.      

 

 



 Borås Stad 
2019-06-13 

Ärende 10. Start av fjärde familjecentral 
på central plats i Borås 

Protokollsanteckning 
 
 
 
 
Protokollsanteckning 
 
 
En grundprincip i kommunallagen är att alla medborgare ska behandlas lika. Landsbygden 
och staden har strukturella skillnader som gör att kommunala beslut får olika konsekvenser 
för medborgarna. Ofta är utgångspunkten för besluten stadens struktur, vilket kan innebära 
att landsbygdens befolkning inte ges samma förutsättningar.  
 
Andelen unga är lägre på landsbygden, likaså finns det en större andel äldre, framförallt  
män, än i staden. För att på sikt stärka landsbygdens och våra serviceorters framtid, så är det 
av yttersta vikt att öka dess attraktivitetkraft hos våra barnfamiljer. För att leva upp till 
Kommunallagens intentioner, och trygga landsbygdens fortlevnad, så behöver vi ytterligare 
utveckla den offentliga servicen för denna grupp. 
 
Kommunen har i nuläget tre familjecentraler, en på Boda, en på Norrby och en på Sjöbo. 
Sverigedemokraterna ser positivt på etableringarna av fler familjecentraler, men noterar 
samtidigt att inga av våra serviceorter har denna verksamhet, vilket starkt missgynnar de 
barnfamiljer som bor i våra mindre orter. Borås Stad bör sträva efter mer decentraliserad 
modell i utvecklandet av familjecentraler.  
 
Sverigedemokraterna avser att driva frågan om att öppna en familjecentral i en av våra 
serviceorter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Leif Häggblom(SD)  Kathy Johansson(SD) 



PROTOKOLLSANTECKNING                                           Förskolenämnden 2019-08-29 

  

Ärende 8, budget 2020:1 för Förskolenämnden  

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – deltar inte beslutet om budget 2020:1. 
I stället avser vi att återkomma med våra politiska värderingar i samband med behandlingen av 
nämndens budget 2020:2. 

Allianspartierna i Borås 
   
Marie Fridén (M)   
Stefan Medin (M) 
Wiwi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Caroline Hansson (KD) 

!      !



Initiativärende  - Delad förskoleplats 
Från en medborgare i Borås kommun har vi fått till oss att Borås är en utav några kommuner som inte 
tillgodoser delad förskoleplats. 
Delad förskoleplats är något som inte många behöver då det handlar om föräldrar som bor i olika 
kommuner. 
Men samhället har förändrats och den s.k kärnfamiljen är inte lika vanlig.  I vissa fall finns föräldrar i 
samma kommun och allt fungerar med en och samma förskoleplats. 
Dock finns det fall där ena föräldern är bosatt i en annan kommun, men att barnet i fråga vill gå på 
förskolan. 
Det är såklart även en fråga för den ”nya” familjen att få möjlighet till en förskoleplats för att lösa 
livspusslet. 
Med bakgrund till ovanstående lämnar vi in ett initiativärende till nämnden för ett besvarande i 
skriftlig form. 

1. Varför tillgodoser inte Borås stad, s.k delad förskoleplats? 

Om nu svaret på fråga ett har att göra med ekonomi så vill vi även få svar på. 
2. Vad är kostnaden för en förskoleplats i (genomsnitt) ?  
3. Om berörd medborgare ersätter Borås stad full avgift för platsen, skulle då Borås stad kunna 

erbjuda delad förskoleplats? 

4. Om svaret på fråga tre är NEJ, vill vi även här veta varför? 

Leif Häggblom, Ledamot förskolenämnden  
Kathy Johansson , Ersättare förskolenämnden  

Sverigedemokraterna, Borås 
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