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Tid och plats  
Torsdagen den 26 oktober 2017, kl. 17.00 – 18.25 Förskoleförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 124 -142 
 
Beslutande ledamöter 
Leif Johansson (S) ordförande 
Marie Fridén (M) 1:e vice ordförande 
Linda Ikatti (S) 2:e vice ordförande 
Robert Sandberg (S)  
Eva Andersson (S) 
Lisa Tjärner (V) 
Mattias Karlsson (M) 
Niklas Arvidsson (KD)  
Leif Häggblom (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Gunvie Peeker (M) tjänstgörande för Jessica Bjurén (M) 
Erik Johnson (MP) tjänstgörande för Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
 
Övriga närvarande 
Agron Cela (S) 
Ylva Lengberg (S) 
Stefan Medin (M)   
Solveig Landegren (C) 
Annika Karlsson (SD)  
Pernilla Bjerkesjö förvaltningschef 
Tanja Vööras chef för ekonomifunktionen, under  
 ärendegenomgången 
Ing-Marie Samuelsson chef kvalitet och utveckling, under  
  ärendegenomgången 
Carina Holmström chef för barnhälsan, under ärendegenomgången 
Emelie Hansson nämndsekreterare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 24 oktober kl. 17.00 -19.00. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 24 oktober 17.00 -18.10. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 23 oktober kl. 16.45 -18.00. 
 
Ajournering 
Förskolenämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 17.50 – 18.10.   
 
§ 124 
Justering 
Leif Häggblom (SD) med Marie Fridén (M) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på Förskoleförvaltningen 
måndagen den 30 oktober.  
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§ 125 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkänns.  
 
§ 126 
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor ställs.  
 
§ 127  Dnr 2017/FN0132 618 
Remissvar: Inför måltidsvärdar i förskolan 
Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad remiss för yttrande (bilaga 1 
till protokollet). Motionären förslår Kommunfullmäktige besluta att Förskolenämnden får i 
uppdrag att involvera Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så Borås Stad kan införa 
måltidsvärdar i förskolan.  
 
Förskolenämnden delar motionärernas tankar om en arbetsmarknad där klyftorna ökar mellan 
inrikes födda och utrikesfödda. Förskolan vill vara med och minska denna klyfta. Denna 
möjlighet finns redan nu via arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Idag sker dessa kontakter med 
andra myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan via 
Arbetslivsförvaltningen/Arbetslivsnämnden i första hand. Detta bör fortsätta ske då en väg in i 
Borås Stad är att föredra.  
 
Förskolan är en verksamhet där anknytning är av största vikt. Där kontinuitet över hela dagen 
är viktig. Måltiderna är viktiga delar av dagen då det sker ett pedagogiskt arbete med ett 
helhetsperspektiv. För att kunna genomföra ett pedagogiskt arbete med kontinuitet är det 
viktigt att alltför många korta kontakter undviks. 
 
Det är viktigt att varje enskild förskola själva får hitta de arbetsuppgifter som de har behov och 
finner lämpliga att få avlastning och stöd av från andra grupper. Då förbättras förutsättningarna 
för att bibehålla ett bra pedagogiskt arbete med trygghet och kontinuitet och ger fler människor 
chansen att få en bra ingång på arbetsmarknaden.  
 
Upprättat förslag till beslut är att Förskolenämnden inte bör få uppdraget att involvera andra 
myndigheter i dessa frågor som motionärerna föreslår och således avstyrka motionen. 
 
Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Förskolenämnden tillstyker motionen.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet 
med ordförandens förslag att avstyrka motionen. 
 
Niklas Arvidsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut:  
Förskolenämnden avstyrker motion; Inför måltidsvärdar i förskolan och sänder beslutet till Kommunstyrelsen. 
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§ 128                                                      Dnr 2017/FN0140 710 
Remissvar: Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata 
utförare 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter som bedrivs av 
privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som utför en 
kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen organisation 
eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad utföra en tjänst eller sköta en 
verksamhet.  
 
Förskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig över Borås Stads ”Riktlinjer för uppföljning av 
utförare av kommunal verksamhet” men avstår då fristående förskolor är sina egna huvudmän 
och således inte omfattas av de föreslagna riktlinjerna. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden avstår från att yttra sig över ”Riktlinjer för uppföljning av verk-samhet som utförs av privata 
utförare”. 
 
§ 129 Dnr 2017/FN0152 001 
Kvalitetsrapport 2017 
Enligt Skollagen 4 kap. 3-8 §§ ska Huvudmannen bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. 
Kvalitetsrapporten 2017 är en uppföljningsrapport som beskriver verksamhetens kvalitet inom 
särskilda områden. Denna rapport belyser framför allt värdegrundsarbetet men innehåller även 
en beskrivning av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och hur arbetet med 
modersmålsstödet och det interkulturella perspektivet fortlöper. 
 
Uppföljningen av värdegrundsområdet har visat att det bedrivs ett målinriktat arbete på många 
förskolor i kommunen, men att det samtidigt finns en del att förbättra. Även gällande det 
systematiska kvalitetsarbetet pekar uppföljningen på flera utvecklingsområden. Följande 
åtgärder kommer förvaltningen att arbeta vidare med utifrån resultatet i kvalitetsrapporten: 
 

• Ta fram en ”Värdegrundsplattform”. Plattformen ska skapa en samsyn kring 
värdegrundsbegreppet och vara ett konkret stöd för förskolechefer och pedagoger i 
deras värdegrundsarbete. 

•  Fortsätta arbetet med att utveckla modersmålstödet och det interkulturella 
förhållningssättet på förskolorna. 

• Tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen revidera handlingsplanen ”Trygg 
och säker förskola” och implementera densamma. 

• Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer, till exempel genom 
kompetensutveckling och framtagande av nya dokumentationsunderlag och förslag på 
nyckeltal. 

• Kartlägga processen och ta fram stödmaterial gällande anmälan till huvudman om 
kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10§. 

 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner upprättad Kvalitetsrapport för 2017. 
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§ 130 Dnr 2017/FN0052 214 
Hemställan om förstudieuppdrag Sjöbo förskola, fastigheten  
Pluggskivlingen 4   
Förskolenämnden önskar inleda en förstudie för nybyggnation av en förskola uppdelat på sex 
hemvister på Sjöbo. Detta ärende är sedan tidigare nämnt i Lokalförsörjningsplanen och det är 
tidigare Stadsdelsnämnd Norr som lagt fram önskemål om en ny förskola på Sjöbo. Behovet av 
förskoleplatser i området är stort och behovet av fler förskoleplatser omnämns även i 
lokalresursplanen för 2018-30 och förskolan önskas att vara klar för inflyttning 2020. 

Yrkanden 

Leif Häggblom (SD) har inför dagens nämndsammanträde lämnat in ett ändringsyrkande 
(bilaga 2 till protokollet) där han yrkar på att en textändring görs i skrivelsen på tre ställen där 
antal barn omnämns till att istället stå ”upp till 120 barn”.  

Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Leif Häggbloms (SD) yrkande.  

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i 
enlighet med upprättat förslag till beslut att tillstyrka hemställan om förstudieuppdrag för Sjöbo 
förskola. 

Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till ordförandens förslag. 
Nej innebär bifall till Leif Häggbloms (SD) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förskolenämnden har således med 9 röster mot 2 beslutat i enlighet med ordförandens 
förslag.  
 
Leif Häggblom (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
 
Niklas Arvidsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden hemställer Lokalförsörjningsnämnden att starta förstudiekonto för Sjöbo förskola, fastigheten 
Pluggskivlingen 4. 
 
 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från att 
rösta 

Leif Johansson (S) X   
Marie Fridén (M) X   
Linda Ikatti (S) X   
Robert Sandberg (S) X   
Eva Andersson (S) X   
Lisa Tjärner (V) X   
Mattias Karlsson (M) X   
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)  X  
Erik Johnson (MP) X   
Gunvie Peeker (M) X   
Antal röster: 9 2  
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§ 131 Dnr 2017/FN0154 214 
Hemställan om förstudieuppdrag Alidebergs förskola  
Förskolenämnden önskar inleda en förstudie för nybyggnation av en förskola uppdelat på sex 
hemvister på Alideberg samt en hemvist för dygnet-runt-verksamhet. Detta ärende är sedan 
tidigare nämnt i lokalförsörjningsplanen och det är tidigare Stadsdelsnämnd Norr som lagt fram 
önskemål om en ny förskola på Alideberg.  

Tidigare Stadsdelsnämnd Norr har även påtalat behovet av att starta en dygnet-runt verksamhet 
i den nya förskolan på Alideberg. Detta önskemål anser även Förskolenämnden är nödvändigt 
då den dygnet-runt-verksamhet som idag bedrivs i det geografiska området är i tillfälliga lokaler 
med begränsad varaktighet. Det finns ett behov av verksamhet dygnet runt i det geografiska 
området och upptagningsområdet för denna avdelning blir även större än vad det normalt är.  

Förskolenämnden föreslår därför att den nya förskolan på Alideberg ska byggas med sex 
ordinarie hemvister och en hemvist med verksamhet dygnet runt. Detta är en modell som 
Borås Stad använt tidigare med lyckat resultat. Förskolan Milstensgården är byggd på detta sätt. 

Yrkanden 

Leif Häggblom (SD) har inför dagens nämndsammanträde lämnat in ett ändringsyrkande 
(bilaga 3 till protokollet) där han yrkar på att en textändring görs i skrivelsen på tre ställen där 
antal barn omnämns till att istället stå ”upp till 120 barn”.  

Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Leif Häggbloms (SD) yrkande.  

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i 
enlighet med upprättat förslag till beslut att tillstyrka hemställan om förstudieuppdrag för 
Alidebergs förskola.  

Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till ordförandens förslag. 
Nej innebär bifall till Leif Häggbloms (SD) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förskolenämnden har således med 9 röster mot 2 beslutat i enlighet med ordförandens 
förslag.  
 
Leif Häggblom (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från att 
rösta 

Leif Johansson (S) X   
Marie Fridén (M) X   
Linda Ikatti (S) X   
Robert Sandberg (S) X   
Eva Andersson (S) X   
Lisa Tjärner (V) X   
Mattias Karlsson (M) X   
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)  X  
Erik Johnson (MP) X   
Gunvie Peeker (M) X   
Antal röster: 9 2  
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Niklas Arvidsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden hemställer Lokalförsörjningsnämnden att starta förstudiekonto för Alidebergs förskola. 
 
§ 132 Dnr 2017/FN0155 214 
Remissvar: Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. –Ynglingagatan 
Borås Stad 
Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad detaljplan för Norrmalm, 
Norrmalm 1:1 m.fl.- Ynglingagatan Borås Stad och tillstyrker denna. Förskolenämnden har 
granskat underlaget för planärendet. Detaljplanen hänvisar till Sagans förskola där platserna 
idag redan är fulltecknade. Det innebär att Sagans förskola inte kan ombesörja förskoleplatser 
för ytterligare ett bostadsområde. Det finns flertalet lekplatser i området för små barn. I 
underlaget har man gjort en trafikundersökning som konstaterar att området kan hantera 
eventuell trafikökning. Sammantaget så ställer sig Förskolenämnden positiv till planärendet men 
påtalar behovet av att man beaktar ytterligare förskoleplatser.     
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. –Ynglingagatan, Borås Stad” 
och påtalar att behovet av ytterligare förskoleplatser bör beaktas. Svaret översänds till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
§133 Dnr 2017/FN0143 04 
Användning av buffert 
Förskolenämndens buffert är avsedd för oförutsedda och icke-nivåhöjande händelser eller 
insatser under budgetåret. Förskolenämnden har för året 7 000 tkr i buffert, vilket motsvarar  
1 % av nämndbudgeten. Av dessa har 1 800 tkr används sedan tidigare. 
 
Det finns ett stort behov av upprustning av den pedagogiska miljön på ett flertal 
förskolor. Under hösten görs insatser på utvalda förskolor i form av inventarier. 
Insatserna avser både ute- och innemiljö.  
 
En utbyggnation av passeranläggningar har gjorts på en del förskolor. Denna  
utbyggnation fortsätter under hösten till att innefatta fler förskolor. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att använda 2 500 tkr ur bufferten för insatser i den pedagogiska miljön på utvalda 
förskolor samt till passeranläggningar på vissa förskolor. 
 
§134 Dnr 2017/FN0157 04 
Månadsrapport september 2017 
Periodens ekonomiska resultat är ett överskott om 3 446 tkr i förhållande till periodens budget. 
Till viss del beror överskottet i förhållande till budget på en återhållsamhet inom förvaltningen 
på grund av minskning av visst statsbidrag. Statsbidraget för minskade barngrupper för läsåret 
2017/18 blir ca 5 000 tkr lägre än för läsåret 16/17.  En del beror på svårigheten att få tag i 
utbildade förskollärare, vilket ger lägre personalkostnader. Kostnader för valideringsinsatser, 
volymökningar och inventarieinköp till vissa förskolor samt minskat statsbidrag gör att 
förvaltningen prognostiserar ett resultat enligt årsbudget.  
 
Två medborgardialoger kring utemiljö har genomförts. Den ena riktad mot vårdnadshavare och 
den andra mot barn. 
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Samtliga av Förskolenämndens uppdrag under målområde ”Vi tar gemensamt ansvar för barn 
och unga” är genomförda eller delvis genomförda.  
 
I september månad är 5 902 barn inskrivna. Barn per årsarbetare låg under våren i snitt på 5,5. 
För september ligger verksamhetsmåttet på 5,4 barn per årsarbetare. 
 
Yrkanden 
 
Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert 
Sandberg (S), Eva Andersson (S), Lisa Tjärner (V) och Erik Johnson (MP) yrkar på att 
Förskolenämnden godkänner Månadsrapport september 2017 enligt upprättat förslag till beslut. 
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Gunvie Peeker (M) lägger ett alternativt förslag till beslut om att 
Kommunfullmäktiges uppdrag 3.2.1 i rapporten ”Förskolenämnden får i uppdrag att se till att 
fördelningen mellan förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal 
har relevant utbildning ”rödmarkeras som ej genomfört. Samt att tillägg av text i kommentarsfältet 
görs med följande; ”Förvaltningen har vidtagit de åtgärder som varit möjliga inom budget, men 
bedömningen är trots detta att målet inte kommer att nås”. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i 
enlighet med upprättat förslag till beslut.  

Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande. 
Nej innebär bifall till alliansgruppens yrkande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förskolenämnden har således med 6 röster mot 4 beslutat i enlighet med den rödgröna 
gruppens yrkande.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Gunvie Peeker (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.   
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner Månadsrapport, september 2017. 
  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från att 
rösta 

Leif Johansson (S) X   
Marie Fridén (M)  X  
Linda Ikatti (S) X   
Robert Sandberg (S) X   
Eva Andersson (S) X   
Lisa Tjärner (V) X   
Mattias Karlsson (M)  X  
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)   X 
Erik Johnson (MP) X   
Gunvie Peeker (M)  X  
Antal röster: 6 4 1 
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§135 D nr 2016/FN0032 214 
Hemställan om förstudieuppdrag Strandvägens förskola, Strandvägen, 
Sandared   
Förskolenämnden önskar inleda en förstudie för nybyggnation av en förskola uppdelat på sex 
hemvister i Sandared. Detta ärende är sedan tidigare nämnt i Lokalförsörjningsplanen och det 
är tidigare Stadsdelsnämnd Väster som lagt fram önskemål om en ny förskola i Sandared. 
 
Yrkanden 

Leif Häggblom (SD) har inför dagens nämndsammanträde lämnat in ett ändringsyrkande 
(bilaga 4 till protokollet) där han yrkar på att en textändring görs i skrivelsen på tre ställen där 
antal barn omnämns till att istället stå ”upp till 120 barn”.  

Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Leif Häggbloms (SD) yrkande.  

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i 
enlighet med upprättat förslag till beslut att tillstyrka hemställan om förstudieuppdrag för 
Strandsvägens förskola.  

Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till ordförandens förslag. 
Nej innebär bifall till Leif Häggbloms (SD) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förskolenämnden har således med 9 röster mot 2 beslutat i enlighet med ordförandens 
förslag.  
Leif Häggblom (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
 
Niklas Arvidsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden hemställer Lokalförsörjningsnämnden att starta förstudiekonto för Strandvägens förskola, 
Strandvägen, Sandared. 
 
§136 D nr 2017/FN0151 214 
Tillstyrkan av detaljplaneändring Norrby 2, Garvaren 15, Borås 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens förslag till detaljplaneändring för 
Norrby 2, Garvaren 15, Borås där ändringen möjliggör utbyggnad av befintlig byggnad och 
föreslår att den tillstyrks.  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 
från att 
rösta 

Leif Johansson (S) X   
Marie Fridén (M) X   
Linda Ikatti (S) X   
Robert Sandberg (S) X   
Eva Andersson (S) X   
Lisa Tjärner (V) X   
Mattias Karlsson (M) X   
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)  X  
Erik Johnson (MP) X   
Gunvie Peeker (M) X   
Antal röster: 9 2  
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Lokalförsörjningsförvaltningens uppdrag att ta fram potentiella tomter för byggnation av 
förskolor har identifierat möjligheten att utföra en utbyggnad av fastigheten Garvaren 15. 
Fastigheten innehåller idag förskola och fritidsgård. Förstudien får visa på möjligheter men 
målet är att tillskansa ytterligare fyra avdelningar. Fastigheten ägs av Borås Stad. Behovet av fler 
förskoleplatser på Norrby är stort.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens begäran om detaljplaneändring, Norrby 2, Garvaren 
15, Borås. Förskolenämnden vill även trycka på att i samband med projektet bör parkytor och ytor för idrott 
och aktivitet ses över och utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden 
kan utvecklas inom stadsdelen. 
 
 
§137 D nr 2017/FN0158 214 
Remissvar: Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl. 
(Våglängdsgatan 151)  
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av Hässleholmen, 
Hässlehus 3 m.fl (Våglängdsgatan 151). Förskolenämnden påtalar behovet av fler förskolor, då 
alla förskolor i det redan ansträngda området är fulltecknade (även den kommande på 
Tunnlandsgatan).   
 
Planens syfte är att möjliggöra en högre exploatering av fastigheten Hässlehus 3 m.fl. för att 
möta den stora efterfrågan på hyresrätter i Borås stad. Det innebär att nuvarande bostadshus 
ersätts med fyra punkthus i åtta till tio våningar. Det innebär en ökning från 60 lägenheter till 
120 lägenheter. Planens syfte är även att möjliggöra en flexiblare användning av bebyggelsen på 
Boda Klint. 
 
Förskolenämnden kan konstatera att planens område ligger inom ett ansträngt område ur ett 
förskoleperspektiv. Det är en större efterfrågan av förskoleplatser än vad vi i nuläget kan 
erbjuda. Prognosen som baseras på SCB:s statistik pekar på en fortsatt ökning. Den planerade 
nya förskolan, Tunnlandsgatan, kommer inte att räcka till och även alla andra befintliga 
förskolor är redan fulltecknade. Därför är det inte realistiskt att man i planen hänvisar till 
befintliga förskolor. 
 
Leif Häggblom (SD) deltar ej i beslutet och lämnar in en skriftlig protokollsanteckning (bilaga 5 
till protokollet).  
 
Beslut:  
Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl., (Våglängdsgatan 151), 
Borås Stad”. Förskolenämnden påtalar behovet av fler för-skolor, då alla förskolor är fulltecknade (även den 
kommande på Tunnlandsgatan), i det redan ansträngda området. 
 
§138 D nr 2017/FN0151 214 
Remissvar: Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90 Borås Stad  
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 
1:90 Borås Stad och föreslår att denna tillstyrks. Syftet med planärendet är att tillskapa LSS-
boende på en del av ett område, tidigare planlagt för natur. Området ligger utmed Färgargatan i 
stadsdelen Svensgärde, söder om Riksväg 40. Planområdets storlek är ca 4300 m² och ägs av 
Borås Stad. Omkringliggande fastigheter är av privat ägo. Förskolenämnden ser inga risker för 
de yngre medborgarna i området kopplat till detta planärende. Det kommer heller inte skapa 
behov av fler förskoleplatser i området. 
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Beslut:  
Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad” och översänder 
svaret till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
§139 
Anmälningsärenden 
 
a) Kommunfullmäktige – Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 

(2017/FN0119 102) 
 

b) Lokalförsörjningsnämnden – Fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen) 
förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet (2017/FN0125 214) 

 
c) Lokalförsörjningsnämnden – Inriktningsbeslut för ombyggnad av Byttorpsskolan och 

Byttorps förskola, kv. Kräftan 2 (2017/FN0033 714) 
 

Beslut: 
Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 139 a – 139 c till handlingarna. 
 
§140 
Delegationsbeslut 
Lista nr 6 med delegationsbeslut från verksamheten för augusti-oktober 2017.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna. 
 
§ 141  
Rapportering från kontaktpolitikerbesök på förskolor 
Leif Häggblom (SD), Marie Fridén (M) och Eva Andersson (S) har besökt Mariagården och 
Kvarngården och rapporterade sina reflektioner därifrån.  
 
Stefan Medin (M) och Linda Ikatti (S) har besökt Skogsstjärnan och Ljungagården och 
rapporterade sina reflektioner därifrån.  
 
Ordförande Leif Johansson (S) rapporterar om att det var ingivning av Kransmossens förskola 
fredagen den 20 oktober.  
 
§ 142  
Övriga frågor 
Mattias Karlsson (M) lyfter fråga kring bestämmelser för nybyggnation av förskolor och hur 
upphandlingsförfarandet ser ut. Förvaltningen ska återkomma till nämnden med mer information 
i denna fråga.  
 
Mattias Karlsson (M) lyfter även fråga kring rutin för återkoppling till den som ansöker om att 
starta enskild pedagogisk omsorg och förvaltningschef redogör för att förvaltningen utser en 
handläggare som kontinuerligt stödjer den sökande i ansökningsprocessen.  
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Vid protokollet 
 
 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
Leif Johansson Leif Häggblom 
Ordförande  
  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla tisdagen den 31 oktober.  
 
 
 
Emelie Hansson  
Nämndsekreterare 
 
 



MOTION   2017-08-16 
KRISTDEMOKRATERNA  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
Inför måltidsvärdar i förskolan 
 
Runt om i Sverige ser vi en arbetsmarknad där klyftorna mellan inrikes födda och utrikes födda 
ökar. Så även i Borås. Som ett första steg för att minska klyftorna vill Kristdemokraterna, genom 
denna motion, föreslå att Borås Stad inför särskilda måltidsvärdar i förskolan. Dessa måltidvärdar 
ska avlasta pedagogerna från ansvaret för måltider, vilket tenderar att både minska stress och ge 
nya arbetstillfällen. 
 
Liknande projekt finns idag i flera kommuner, bland annat Stockholm, Lund, Hallstahammar och 
Sundbyberg, med positiva reaktioner och bra resultat. Målgruppen är utrikesfödda som står långt 
ifrån arbetsmarknaden, och då särskilt invandrarkvinnor. Att vara måltidsvärd innebär en 
möjlighet att få lära sig det svenska språket, få in en fot på arbetsmarknaden och få en egen lön. 
 
Förslaget går ut på att man först får en praktikplats, oftast 2-3 månader med fullt bidrag från 
Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Sedan övergår praktikplatserna till 
bidragfinansierade anställningar under ett år med sex timmars arbetsdag och 75 % av en ”vanlig 
lön”. Förskolorna får ett så kallat särskilt anställningsstöd från Arbetsförmedlingen som täcker 85 
% av lönen. Efter ett år finns det möjlighet till ett års förlängning. Det blir således en liten 
kostnad för Borås Stad samtidigt som det väcker stort värde och avlastning på våra förskolor.  
 
Det är viktigt att poängtera att pedagogerna inte ska bort från måltiderna, då det är en viktig del 
av dagen att sitta ner och äta och umgås med barnen. Det vi menar är att de kan avlastas med 
sysslor som sker runt själva måltiden.  

Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
- Att Förskolenämnden får i uppdrag att involvera Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så 
Borås Stad kan införa måltidsvärdar i förskolan 
 
 
 
För Kristdemokraterna 
Falco Güldenpfennig 
Hans Gustavsson 
Ingela Hallgren 
Else-Marie Lindgren 
 
 
 
 
 



     
  
Alternativt förslag (Ändringsyrkande). Ärende 2017/FN0052 214     
Hemställan om förstudieuppdrag Sjöbo förskola, fastigheten  
Pluggskivlingen 4     

Sverigedemokraterna anser att förslag till beslut är felaktigt då det i handlingarna står att 
förskolan ska rymma ett visst antal barn. Text vi anser ska ändras återfinns på tre ställen i: 
Nämnden yttrande i sammanfattning, samt i nämndens yttrande i sin helhet. 

Grunden måste alltid vara lokalerna och lekytan styr antal barn per förskola och därför yrkar 
vi till följande textändring ändras från 120 barn till: 

Upp till 120 barn. 

Leif Häggblom 
Ledamot i förskolenämnden 
Sverigedemokraterna, Borås 



     
  
Alternativt förslag (Ändringsyrkande). Ärende 2017/FN0154 214    
Hemställan om förstudieuppdrag Alidebergs förskola 

Sverigedemokraterna anser att förslag till beslut är felaktigt då det i handlingarna står att 
förskolan ska rymma ett visst antal barn. Text vi anser ska ändras återfinns på tre ställen i: 
Nämnden yttrande i sammanfattning, samt i nämndens yttrande i sin helhet. 

Grunden måste alltid vara lokalerna och lekytan styr antal barn per förskola och därför yrkar 
vi till följande textändring ändras från 120 barn till: 

Upp till 120 barn. 

Leif Häggblom 
Ledamot i förskolenämnden 
Sverigedemokraterna, Borås 



     
  
Alternativt förslag (Ändringsyrkande). Ärende 2016/FN0032 214    
Hemställan om förstudieuppdrag Strandvägens förskola. 
Strandvägen,  Sandared  

Sverigedemokraterna anser att förslag till beslut är felaktigt då det i handlingarna står att 
förskolan ska rymma ett visst antal barn. Text vi anser ska ändras återfinns på tre ställen i: 
Nämnden yttrande i sammanfattning, samt i nämndens yttrande i sin helhet. 

Grunden måste alltid vara lokalerna och lekytan styr antal barn per förskola och därför yrkar 
vi till följande textändring ändras från 120 barn till: 

Upp till 120 barn. 

Leif Häggblom 
Ledamot i förskolenämnden 
Sverigedemokraterna, Borås 



Protokollsanteckning 

Avser förskolenämndens sammanträde 2017-10-26. Ärende 2017/FN0158 214 
Remissvar:Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl.(Våglängdsgatan 151). 

Vår stad har redan stora problem med utanförskap och segregerade områden och vi tror 
detta förslag endast kan leda till ett ökad negativ trend.  

Utav landets alla utanförskapsområden så tillhör Hässleholmen en utav dessa. Trots detta 
så vill ni genom denna detaljplan bygga 4 höga punkthus 8-10 våningar. 

Vi från Sverigedemokraterna finner sådan stadsplanering mindre bra för en redan utsatt 
stadsdel och vill därför inte delta i detta beslut. 

Leif Häggblom 
Ledamot i förskolenämnden 
Sverigedemokraterna, Borås 
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