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Tid och plats  
Torsdagen den 2 mars 2017, kl. 16.00 -16:55 Förskoleförvaltningen 

 

Omfattning 
§§ 14 - 23 

 

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)  §§ 3-4 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Mattias Karlsson (M) 
Jessica Bjurén (M)  
Leif Häggblom (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Gunvie Peeker (M) tjänstgörande för Niklas Arvidsson (KD) 
Karin Rehnström (V) tjänstgörande för Lisa Tjärner (V) §§ 5-23 
 

Övriga närvarande 
Agron Cela (S) 
Ylva Lengberg (S) 
Helena Gillberg (S) 
Hawalul Hassan (S) under ärendegenomgången 
Karin Rehnström (V) §§ 3-4  
Stefan Medin (M) 
Annika Karlsson (SD) 
Pernilla Bjerkesjö förvaltningschef 
Tanja Vööras ekonomichef, under ärendegenomgången 
Ing-Marie Samuelsson chef kvalitet och utveckling, under  
  ärendegenomgången 
Malin Molid Svenningsson verksamhetschef, under ärendegenomgången 
Emelie Hansson nämndsekreterare 
Eva Lindström nämndsekreterare GVUN 

 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 28 februari kl. 17.00 -19.00. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 28 februari kl.18.00 -19.00. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 26 februari kl. 13.00–14.30. 
 

Ajournering 
Förskolenämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 16.20–16.35.  
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§ 14 
Justering 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) med Robert Sandberg (S) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på Förskoleförvaltningen 
tisdagen den 7 mars. 

 

§ 15 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkänns. 

 

§ 16 Dnr 2017/FN0019 214 

Planprogram gällande Hestra, Torpa Hestra 4:1 m fl, Borås Stad 
 Hestra ligger i den nordvästra delen av Borås med ca 2-3 km till stadskärnan. Programområdet 

omfattar ca 1,5 km² och det avgränsas av Alingsåsvägen i nordöst, Ryssbybäcken i nordväst, 
Ramnaslätts verksamhetsområde i sydväst och Byttorpssjön i sydöst. ”Planprogram för Torpa-
Hestra 4:1 med flera” omfattar området nordväst om Symfonigatan upp mot Ryssbybäcken.  
 
Förskolenämnden tillstyrker planprogrammet, vilket möjliggör Hestras förtätning med cirka  
1 000 nya bostäder. Förskolenämnden bevakar behovet av förskoleplatser i samband med 
planering och utveckling av nya bostadsområden och med hänsyn till befolkningsutvecklingen. 
I tidigare Stadsdelsnämnden Västers lokalplan fram till 2020 finns planer på utbyggnad av en ny 
förskola med 120 förskoleplatser i Hestra-området. Behovet av denna är dock oberoende av 
den planerade bebyggelsen i det aktuella planprogrammet. Denna utökning av förskolelokaler 
fram till 2020 förväntas täcka behovet av platser i de redan befintliga bostadsområdena.  
 
I ”Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 med flera” finns redan angivet att det kommer att uppstå 
ett behov av ytterligare två-tre förskolor i det planlagda området, vilket stöds av 
Förskolenämnden. Nämnden vill dock påpeka att någon tomt ännu inte är utsedd och att det är 
av största vikt att planera för de kommande förskolorna. 
 
Detaljerade prognoser, som underlag för mer exakt planering av antalet nya förskoleplatser, 
behöver tas fram när information om faktiskt antal och vilken typ av bostäder som kommer att 
byggas finns tillgänglig.  
 
Enligt planprogrammet finns det i dagsläget endast en specifik tomt utpekad för byggnation av 
förskola, vilket behöver ses över i det fortsatta planeringsarbetet. Planprogrammet omfattar 
Hestra Västra och Hestra Norra och i det fortsatta arbetet bör utredas ifall de framtida 
förskolorna kan placeras i dessa båda delar av Hestra. Nämnden vill även poängtera att det är 
viktigt att ta hänsyn till att förskola och grundskola placeras geografiskt nära varandra, då det 
finns flera samordningsvinster med detta.  
 

Beslut:  
Förskolenämnden beslutar att tillstyrka remissen ”Planprogram Torpa-Hestra 4:1 med flera”. Upprättad 
tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 17                                                    Dnr 2017/FN0031 214 

Detaljplan för del av Torpa Hestra 4:1 m fl, kv Berwald 89 
Förskolenämnden har givits möjlighet att svara på remissen ”Ändring i form av tillägg till 
detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89”. Tillägget syftar till att ändra 
bestämmelserna i den befintliga byggrätten inom kvarteret Berwald 89 för att möjliggöra 
uppförande av bostadsrätter. Vidare föreslås en förtätning genom att tillåta ytterligare åtta 
bostadsenheter inom byggrätten.  
 
Förskolenämnden bevakar behovet av förskoleplatser i samband med utveckling av nya 
bostadsprojekt och utifrån den prognostiserade befolkningsutvecklingen i lokalresursplanen. 
Antalet barn i Hestraområdet ökar, med cirka 200 barn i förskoleåldern fram till 2020, och 
nämnden vill därför framhålla att det är viktigt att ta hänsyn till denna ökning vid den planerade 
bebyggelsen. Redan i tidigare Stadsdel Västers lokalresursplan för 2016 framkommer ett behov 
av att en ny förskola i Hestra står klar år 2020.  
 
Fastigheten ligger i Hestraområdet utmed Flöjtgatan/Valthornsgatan. Fastigheten är privatägd 
och omfattar ca 6600 m². I gällande detaljplan, P987, vilken vann laga kraft 2000-12-11, finns 
en bestämmelse som reglerar antalet tomter som byggrätterna får delas in i. Denna bestämmelse 
hindrar byggande av fler bostäder än angivet antal. Kommunstyrelsen gav genom 
delegationsbeslut 2015/KS0665 214 daterat 2015-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att ändra detaljplanen för Hestra Parkstad, Berwald 89. 
 

Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att tillstyrka remissen ”Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-
Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89”. Upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

§ 18 Dnr 2017/FN0033 714 

Förstudie förskola Byttorp 
I lokalplanen för tidigare Stadsdelsnämnden Väster står det att ett behov finns av en ny förskola 
med 120 platser, 6 avdelningar på Byttorpskolans gård. Denna förskola ska ersätta 
Virvelvindens förskola som består av paviljonger med plats för 56 barn, men även utöka totala 
antalet förskoleplatser i området med 64 platser. Behovet av fler förskoleplatser omnämns även 
i Lokalförsörjningsnämndens Lokalresursplan 2017- 2019 och ny förskola är planerad att vara 
klar för inflyttning 2018-2019. 
 
Förskolenämnden anser att ett gemensamt nyttjande av lokaler med Grundskolenämnden är 
positivt ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv. Förslaget bör möjliggöra 
användning av samma tillagningskök, matsal och bibliotek. I förstudien bör det beaktas att även 
följande lokaler/ytor är i skick att användas för en utökad elevmängd samt en modern 
förskoleverksamhet där förskolans profil kommer att vara idrott och hälsa. 
 
Förskolan ska rymma 120 barn och lokalerna ska utgå utifrån modern pedagogik och kvalitativ 
undervisning.  
Förskolan ska innehålla; 

Sex hemvister med tillhörande skötrum, toaletter och rum för vila/rörelse.   

Två gemensamma torg för tre hemvister var.  

Rum för att barnen ska kunna måla, skapa, läsa, experimentera. 

Arbetsplatser för pedagogerna, kontor för enhetschef, samtalsrum. 
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Personalutrymme med matlagningsmöjligheter. 
  
En översyn av förskolans utemiljö är nödvändig och innebär en genomtänkt och omarbetad 
utemiljö som stödjer verksamhetens profil, idrott och hälsa. Förskolans placering på skolgården 
bör ligga mot sjön då nyttjande av kringliggande område blir lättillgängligt. Även området direkt 
i anslutning till förskolan behöver omarbetas och formas efter profilen. 
 
Trafiksituation och parkeringsmöjligheter i området behöver också ses över.  
Idag används inte hela området på grund av trafikfara och parkerade bilar. På- och 
avstigningsplatser behövs.  
 

Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 
tillstyrka förslaget att Lokalförsörjningsnämnden inleder en förstudie för nybyggnation av förskola på 
Byttorpskolans gård med placering mot sjön, längs Fjällgatan, samt att trafiksituationen ska ses över.    
 
tydliggöra att förskolans profil, idrott och hälsa, innebär en genomtänkt och omarbetad utemiljö som stödjer den. 
 
översända upprättad tjänsteskrivelse som Förskolenämndens yttrande till Kommunstyrelsen och 
Lokalförsörjningsnämnden med undantag av att trafikleden inte bör dras om utan istället ska trafiksituationen 
ses över. 
  

§ 19 Dnr 2017/FN0026 214 

Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7 – Parkeringshus vid 
Lidaholmsgatan Borås Stad 
Tidigare Stadsdelsnämnden Norr har 2016-01-25 yttrat sig över remissen: Granskning av 
detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7 – Parkeringshus vid Lidaholmsgatan, Borås. 
Stadsdelsnämnden Norr ställde sig positiv till detaljplanen och hade inget att erinra mot 
granskningsförslaget.  
 
Ärendet är nu åter ute på remiss som en omtagning på granskningen då en fastighetsägare 
överklagat detaljplanen.   

 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att tillstyrka remissen ”Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7 - 
Parkeringshus vid Lidaholmsgatan”. Upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande 
till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 

§ 20 Dnr 2017/FN0028 214 

Detaljplan för Hulta, Hultahus m fl Hulta Torg Borås Stad 
Planområdet innefattar Hulta Torg, ett intilliggande bostadskvarter samt Trallingsgatan och 
Månsinggatan. Syftet med detaljplanen är att tillåta fler bostäder i området och att göra det 
möjligt att bygga nya, ändamålsenliga lokaler för livsmedel. Vidare är syftet att utöka 
byggrätterna för befintliga bostadshus för att tillåta om - och tillbyggnader, nybyggnad och 
komplementbyggnader samt att tillåta mindre om - och tillbyggnader på befintliga 
verksamhetslokaler. Detaljplanen ska bidra till att öka tryggheten i området genom att bland 
annat utöka och öppna upp torgytan samt att skapa större utrymme för parkområdet och skapa 
en gång - och cykelväg mellan Hultagatan och Ekarängen.   
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Förskolenämnden ställer sig positiv till detaljplanen och har inget att erinra mot 
granskningsförslaget. Förskolenämnden anser dock det vara nödvändigt att vara delaktiga i 
kommande arbete kring Hulta Torg då förskolan är placerad mitt i området.  

 

Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att:  
tillstyrka detaljplanen för Hulta, Hultahus 4 m.fl, Hulta Torg, Borås Stad. Upprättad tjänsteskrivelse sänds 
som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  

 
tydliggöra vikten av att Förskolenämnden görs delaktig i kommande arbete i området.   
  
 

§ 21 Dnr 2017/FN0030 042 

Årsredovisning 2016 
Med anledning av omorganisationen från stadsdelsnämnder till facknämnder startade 
Förskolenämnden sitt uppdrag 2016-09-01. Uppdraget under hösten 2016 utgjordes av 
förberedelsearbete inför uppstarten 2017-01-01. Förskolenämnden har haft två sammanträden 
under 2016. Under det första sammanträdet skedde en presentation av nämnden och den 
tillträdande förvaltningsledningen samt en övergripande presentation av förvaltningen. Det 
andra mötet ägnades åt riskanalysarbete och nämndens interna kontrollplan, fastställande av 
sammanträdesdagar 2017, fastställande av delegationsförteckning, nämndens delegering av 
arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef och fastställande av dokumenthanteringsplan. 
 
Förvaltningschefen anställdes 2016-08-29 och arbetade under hösten med att skapa en ny 
organisation och planera inför uppstarten. En del av arbetet var att tillsätta vakanta 
chefstjänster och befattningar inom de centrala stödfunktionerna i förvaltningen. I 
planeringsarbetet under hösten ingick flera chefer och medarbetare som fått besked om sin 
placering vid förskoleförvaltningen, inom ramen för sina befattningar i stadsdelarna. 
 
Ingen budget, redovisning eller verksamhet bedrevs under 2016. Kostnader för förvaltningschef 
och nämnd har redovisats kommuncentralt. 

 

Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att fastställa årsredovisningen för 2016 samt översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 

 
§22  

Anmälningsärenden 
  

a) Lokalförsörjningsnämnden - Lokalresursplan 2017-2019 (2017/FN0034 021) 
 Med bilagor;  
 Stadsdelsnämnden Norr Lokalresursplan 2018-2020 
 Lokalresursplan 2018-2020 Stadsdelsnämnden Öster 
 Lokalplan Stadsdel Väster 2016 med Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4 
 Förskolor Lokalresursplan 

 
b)   Stadsdelsnämnden Öster – Nybyggnation Tunnlandsgatans förskola- överfört från 

Stadsdelsnämnd Öster (2016/FN0037 714) 
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c)   Stadsdelsnämnden Väster – Öppnande av förstudiekonto för Bergsäter förskola – 
överfört från Stadsdelsnämnd Väster (2017/FN0022 714) 

 
d) Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsens skrivelse 2017-01-30 Säker och Trygg 

kommun. (2017/FN0023 009) 
 

e) Kommunfullmäktige – Svar på motion av Patric Cerny (L); Länge leve kärleken! 
(2017/FN0024 700) 

 

Beslut: 
Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 22a) – 22e) till handlingarna. 
 

§23  

Delegationsbeslut 
 
Lista med delegationsbeslut från verksamheten 
Lista nr 1 med delegationsbeslut från verksamheten – för januari och februari 2017.   
 

Beslut: 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Leif Johansson Bo-Göran Gunnarsson 
Ordförande  
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 8 mars 2017. 
 
 
 
Emelie Hansson  
Nämndsekreterare 


