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§ 94

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Solveig Landegren med Erik Johnson som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, måndagen den 21 september. 
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Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.  
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§ 96 Dnr FN 2020-00125 1.2.3.25 

Remiss - Föreskrifter för avfallshantering 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka Föreskrifter för avfallshantering.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har arbetat fram nya föreskrifter för avfallshantering. 
Föreskrifterna gäller hämtning av hushållslikanande avfall och införande av nya 
avfallsbehållare med flera fack för sortering. Kommunstyrelsen har skickat 
förslaget på remiss till alla nämnder och bolag i Borås Stad.  

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till Borås Stads 
Föreskrifter för avfallshantering.                                       

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Föreskrifter avfallshantering.                 
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§ 97 Dnr FN 2020-00070 1.1.3.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i Budget 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av Kommunfullmäktiges uppdrag 
som inte ingår i budget för Förskolenämnden och beslutar att översända denna 
till Kommunstyrelsen för kännedom.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 
i budget redovisar Förskolenämnden status för nämndens uppdrag två gånger 
per år.  

Vid tidpunkten för 2020 års första uppföljning har Förskolenämnden inga 
uppdrag från Kommunfullmäktige som inte ingår i budget utöver de uppdrag 
som getts i personalekonomisk redovisning.                             

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020, nämndens 
rapport                  
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§ 98 Dnr FN 2019-00203 1.2.3.3 

Revisionsrapport - Granskning av samverkan och 
förebyggande arbete kring barn och unga 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att sända nedanstående svar angåenden 
granskningen av samverkan med externa parter kring barn och unga samt 
föreslå en översyn av två områden. För det första samordning av arenor och 
grupper som samverkar inom området och för det andra hur centrala resurser 
bättre kan riktas till operativa insatser nära brukare och allmänhet.        

Sammanfattning av ärendet 

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad gjort utredningen med 
syfte att bedöma kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år 
med externa aktörer. Primärt är det samverkan som granskats och inte 
resultaten av den.  

Förskolenämnden beslutade 2020-06-16 § 67 att godkänna granskningen av 
samverkan med externa parter kring barn och unga. Nämnden skulle dock inte 
enbart godkänna rapporten utan också komma med kommentarer och 
synpunkter till Kommunstyrelsen. Förskolenämnden tar därför ett nytt beslut. 

Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och 
strukturer. Överlag har berörda nämnders granskade samverkan med externa 
parter en tydlig och ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn.  

Utredningen visar att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att samordna 
samverkan kring barn och unga i tillräcklig grad, vilket medför att nämndernas 
insatser tillsammans inte leder till fördelaktiga förutsättningar för barn och unga 
i kommunen. Granskningen visar vidare att det inte är samverkan med externa 
parter i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig och 
själva tagit ställning till huruvida de insatser som vidtagits är tillräckliga för det 
egna ansvaret, innan man går in i samverkan. 

I utredningen lyfts samverkan med externa aktörer så som samarbetet med 
familjecentralerna och i lokala nätverksgrupper. Här ser man att organiseringen 
är tydlig med funktionell ansvarsfördelning och samsyn.  

I utredningen framgår även att berörda nämnder behöver säkerställa att 
innovativa lösningar skapas inom ramen för samverkan med externa aktörer 
och att dessa omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten. Granskningen 
visar att det förekommer nytänkande i samverkan med externa aktörer men att 
det brister i återkoppling till kärnverksamheten. 
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Utredningens slutsatser överensstämmer med de utvecklingsområden som 
Förskoleförvaltningen identifierat även i den interna samverkan. Samverkan 
sker redan och arbetet med att utveckla denna pågår. Det finns dock behov av 
att framför allt se över två områden. 

Det första handlar om att utveckla samordningen av arenor och grupper som 
samverkar inom området barn och unga. Idag blir flera aktörer inblandade i 
olika grupper. Flera grupper kan ha uppdrag som delvis överlappar varandra, 
vilket innebär att en del uppdrag omhändertas av flera. En översyn av 
organiseringen i intern samverkan kan ge en effektivisering av resurser och tid. 
Organiseringen av intern samverkan behöver därför ses över utifrån 
nedanstående punkter: 

Fördelning av uppdrag kan ske med tydligare gränssnitt. 

Ledning av uppdrag, mandat och ansvar kan förtydligas. 

Effekter av insatser kan följas upp mer systematiskt. 

För det andra kan centrala resurser i större utsträckning riktas till 
kärnverksamheternas behov så att samverkansinsatser upplevs som ett stöd för 
kärnverksamheterna och kan leda till en ökad kvalitet i de lagstadgade 
verksamheterna. Innovation och effektivisering som uppstår i samverkan kan 
då lättare tas tillvara av kärnverksamheterna och bli till praktisk nytta. Riktade 
resurser behöver därför ses över utifrån nedanstående punkter: 

Större andel av centrala resurser riktas mot operativa insatser nära brukare och 
allmänhet. 

Kärnverksamheterna i högre grad ges möjlighet att själva styra resurser för 
kompetensutveckling och insatser.               

1. 

Beslutsunderlag 

Rapportsammandrag Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med 
externa parter kring barn och unga 

2. Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring 
barn och unga        
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§ 99 Dnr FN 2020-00126 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning.        

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.  

I redovisningen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2019, samt fördelning över verksamhetsområden 
och kriterier. Kommunstyrelsen följer årligen upp synpunktsstatistiken utifrån 
sin uppsiktsplikt, denna uppföljning sker per helår.     

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 
rör barn. Redovisning av inkomna synpunkter är nämndens egen rapport och 
analys av inkomna synpunkter. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art 
och en barnrättschecklisa har därför inte upprättats som underlag för 
bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa.  

Barnets bästa beaktas vid hanteringen av de inkomna synpunkterna.      

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020                  
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§ 100 Dnr FN 2020-00127 3.5.2.0 

Miljörapport tertial 2 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 2 2020 och 
översänder den till Miljö-och konsumentnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2018 nya Miljömål för Borås Stad. 
Kommunfullmäktige har beslutat att dessa miljömål gäller till och med 2021. 

Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas två gånger per år 
till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden 
sammanställer sedan en rapport till Kommunstyrelsen. Uppföljningen skall 
beskriva hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av 
Kommunfullmäktige beslutade målen.                           

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 2 2020                  

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(17) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-17 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 Dnr FN 2020-00129 2.4.1.0 

Tertialrapport 2 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +19 609 tkr i förhållande till 
periodens budget. Åtta tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 
positivt med 5 133 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +9 000 tkr. I 
prognosen ingår nämndens buffert med 7 700 tkr som inte bedöms nyttjas 
under året. Ett underskott på drygt -5 000 tkr finns ackumulerat från 2019. 

Förskoleförvaltningen erhöll fyra välfärdsmiljoner under våren. Dessa delades 
ut som personalförstärkning till de förskolor som inte erhållit statsbidrag för 
minskade barngrupper. 

Nämnden gör ett stort överskott avseende personalkostnader. Resultatet har 
påverkats av att förvaltningen inte använt sig av timavlönad personal, både på 
grund av att antalet barn var betydligt lägre på förskolorna men också för att 
minska smittspridning. En ökad andel personal har också varit frånvarande från 
arbetet i sjukdom eller för vård av barn. Dessa orsaker i kombination med 
effekter av den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av 
Förskolenämnden under hösten 2019 har gett nämnden ett ekonomiskt 
överskott. Förvaltningen skar inför ingång i 2020 bland annat ner 
administration/stöd med ca 17 % samt tog bort befattningen biträdande rektor 
med 37 tjänster. Förskolornas personal fredades, något som inte kommer att 
kunna vara möjligt om förvaltningen ska bidra med ytterligare anpassningar till 
stadens resultat. 

Förskolenämndens ram inför 2020 räknades upp med knappt 0,5 % avseende 
volym, baserat på befolkningsprognos framtagen i april 2019. Antalet inskrivna 
barn i våra egna förskolor har under perioden januari-augusti varit 102 barn 
färre än under motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är 2 fler under januari-augusti 2020 än under 
motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 10 
platser jämfört med motsvarande period förra året. Kostnaderna för köpta 
platser är ca 3 300 tkr högre under januari-augusti 2020 än för motsvarande 
period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 
har Förskolenämnden betalningsansvar för 62 färre barn under januari-augusti 
2020 än under motsvarande period 2019. 
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Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa 
innebär en avsevärt högre lokalkostnad. 

Under mars månad identifierades influensan Covid-19 som en 
världsomspännande pandemi. Borås stad såväl som förvaltningarna gick upp i 
stabsläge. Säkerhetsarbetet har dominerat förvaltningens arbete och i hög grad 
påverkat förskolornas verksamhet och behov.           

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 1 2020 Förskolenämnden                
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§ 102 Dnr FN 2020-00132 1.1.3.1 

Initiativärende - utreda möjligheten att göra Villa 
Solbacken till förskola. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avslår initiativärendet: Utreda möjligheten att göra Villa 
Solbacken till förskola.    

Reservationer/Protokollsanteckning 

Gunilla Christoffersson (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget 
förslag.   

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Christoffersson (KD) har till dagens nämndsammanträde lagt fram 
initiativärende: Utreda möjligheten att göra Villa Solbacken till förskola. De 
yrkar att Förskolenämnden tillskriver Lokalförsörjningsförvaltningen att utreda 
möjligheten att göra Villa Solbacken till förskola.  

Beslutsunderlag 

Initiativärende: Utreda möjligheten att göra Villa Solbacken till förskola.         

Yrkanden 

Ordföranden Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP), Eva Andersson (S), 
Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C) och Linda Pålemo (L) yrkar att 
initiativärendet avslås. 

Ordförande Andreas Ekström (S) ställer de båda förslagen mot varandra och 
finner att nämnden beslutat att initiativärendet avslås. 

Omröstning begärs.       

Propositionsordningar 

JA innebär att ärendet avslås. 

NEJ innebär bifall till initiativärendet.    

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) och Anne Rapinoja (V).  
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NEJ röstas av Gunilla Christoffersson (KD) och Leif Häggblom (SD). 

  

Förskolenämnden beslutar med 9 röster mot 2 att ärendet avstyrks.   
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§ 103 Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 

1. Delegationsbeslut från lokalförsörjningsnämnden - svar gällande 
utbyggnation av Tokarpsbergs förskola 
Dnr 2020-00101 

 

2. Rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, 
övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin 

 

3. Kompletterande underlag gällande riktad tillsyn - Änglabackens förskola 
Dnr 2020-00047 

 

4. Föreläggande från förvaltningsrätten - tillämpning av skollagen, 
återbetalning 
Dnr 2020-00133 

 

5. Kulturnämndens beslut 2020-08-24, § 101 - Biblioteksprogram 2020-
2026 
Dnr 2020-00063 

 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27  § 101 Delårsrapport januari - 
april 2020 för nämnderna. 

 

7. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Förskolenämnden augusti 2020 
Dnr 2020-00035 

 

8. Kommunstyrelsens beslut § 300 Nybyggnad av Kristinegårdens förskola 
2020-00116 
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9. Kommunstyrelsens beslut § 285 Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 
Dnr 2020-00022 

 

10. Inkomna synpunkter augusti 
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§ 104 Dnr FN 2020-00004 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 

1. Anmälan av kränkande behandling 
Dnr 2020-00002 

 

2. Utredning av kränkande behandling 
Dnr 2020-0002 

 

3. Utredning Skogsängens förskola – inskickad 2020-09-08 
Dnr 2020-00124 

 

4. Delegationsbeslut B7 juni-augusti - Tillsvidareanställningar 
Dnr 2020-00046 

 

5. Delegationsbeslut B8 juni - augusti - Tidsbegränsade anställningar 
Dnr 2020-00046 

 

6. Delegationsbeslut B9 juni - augusti - Beslut om uppsägning 
Dnr 2020-00046 

 

7. Delegationsbeslut - Beslut om befrielse från avgift 
Dnr 2020-00006 
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