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Förskolenämnden 

Plats och tid: Torsdagen den 22 oktober 2020 kl 17:00–20:15 på Borås Kongress. 

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) 
Wiwi Roswall (M) lämnar sammanträdet 19:25 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Anne Rapinoja (V) 
Stefan Medin (M) tjänstgör för Wiwi Roswall från 19:25. 

Ersättare 
Robert Sandberg (S) 
Hawalul Hassan (S) 
Agron Cela (S) 
Maria Frankert (S) 
Pernilla Tejemark (C) 
Daniel Nikolov (M) 
Helena Ishizaki (KD) 
Kathy Johansson (SD) 
Göran Landström (V) 

Övriga tjänstemän 
Ina Furtenbach Lindén, förvaltningschef 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (fram till § 113) 
Olof Fredholm, chef för administration (fram till § 115) 
Karin Vapnar, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Frida Nermansson, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Ida Westin, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid 
Fredag den 23 oktober, Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32. 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla fredag den 23 oktober. 

Paragrafer §§ 105-118 
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§ 105

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Eva Andersson (S) med Erik Johnson (MP) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. 
Justeringen äger rum på Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, 
fredagen den 23 oktober. 
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§ 106

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Vid dagens nämndsammanträde utökas föredragningslistan med ett 
initiativärende: Förstärkt belysning på förskolegårdar § 116. 

Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.   
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§ 107 Dnr FN 4455  

Information om stickprov gjorda september 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.  

Dagens sammanträde 

Chef för administrativa funktionen Olof Fredholm ger Förskolenämnden 
information om resultatet av de 100 stickprov som har gjorts på 
vårdnadshavare i september. 

Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  
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§ 108 Dnr FN 2020-00134 1.2.3.1 

Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Borås Stads program för föräldraskapsstöd med 
nedan angivna förslag till ändringar och översänder svaret till Fritids- och 
folkhälsonämnden.   

Förskolenämnden föreslår även att följande tillägg görs under rubriken 
Gemensamt förhållningssätt: Alla beslut som rör barn ska utgå ifrån 
barnkonventionen och barns bästa.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Tilläggsyrkande 1 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.   

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 
(M) med fleras förslag. 

Alternativt förslag till beslut 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.   

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 
(M) med fleras förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Program för 
föräldraskapsstöd. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt 
föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Det nya programmet 
bygger tydligare på barnkonventionen än tidigare. Föräldraskapsstödet är en 
effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och minskad 
ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030.    

Förskolenämnden tillstyrker förslaget men lämnar synpunkter avseende 
tydligare formuleringar om ansvar hos olika aktörer samt på vilket sätt 
nämnderna ska stödja föräldrarna. Förskolenämnden föreslår även att 
formuleringen ”öppna förskolor med geografisk spridning” ändras då en 
geografisk spridning inte alltid gynnar de barn och familjer som behöver det 
mest.            
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Beslutsunderlag 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut från 2020-08-31 § 112.  

Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd                  

Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsyrkande 1 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) yrkar på 
ett tillägg att under rubriken Gemensamt förhållningssätt lägga till texten: Vid 
hedersförtryck sätts dock familj och heder före barnets bästa. I de fallen är det 
snarare viktigt med ett arbetssätt som innebär att barnen skyddas från sina 
föräldrar. (bilaga 1 till protokollet).  

Ordföranden Andreas Ekström (S) ställer proposition på om tilläggsyrkande 1 
ska tillstyrkas eller avstyrkas och finner att nämnden avstyrker förslaget.  

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär att tilläggsyrkande 1 avstyrks.  

NEJ innebär att Marie Friden (M) med fleras tilläggsyrkande 1 tillstyrks. 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V).  

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

 Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 att tilläggsyrkande avstyrks. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.   

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 
(M) med fleras förslag. 

Mitt-S samverkans tilläggsyrkande 2 

Andreas Ekström (S), Erik Johson (MP), Eva Andersson (S), Leif Johansson 
(S), Solveig Landegren (C) och Linda Pålemo (L) yrkar på ett tillägg att under 
rubriken Gemensamt förhållningssätt lägga till texten: Alla beslut som rör barn 
ska utgå ifrån barnkonventionen och barns bästa. 
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Ordföranden Andreas Ekström (S) frågar om Förskolenämnden beslutar att 
godkänna tilläggsyrkande 2 och finner att nämnden tillstyrker förslaget. 

Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa förslag till 
beslut 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) har 
lämnat in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar att skrivningen "öppna 
förskolor med geografisk spridning" lämnas orört i dokumentet (bilaga 2 till 
protokollet). 

Ordförande Andreas Ekström (S) ställer upprättat förslag till beslut med ovan 
tillägg mot Marie Fridéns (M) med fleras alternativa förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutat i enlighet med upprättat förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär bifall till Marie Fridéns (M) med fleras alternativa förslag till 
beslut. 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V).  

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.    

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 
(M) med fleras förslag. 
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§ 109 Dnr FN 2020-00135 1.1.3.25 

Förskolenämndens sammanträdesdagar 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden fastställer föreslagna sammanträdesdagar för 2021.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden fastställer följande ordinarie sammanträdesdagar för 2021.  

Torsdag 28 januari 

Måndag 22 februari 

Torsdag 25 mars 

Torsdag 22 april 

Måndag 17 maj 

Torsdag 17 juni 

Måndag 23 augusti 

Torsdag 16 september 

Torsdag 21 oktober 

Torsdag 25 november 

Torsdag 16 december 

Nämndsammanträdena börjar klockan 17.00 med förvaltningsinformation 
innan dess. 

Digitala nämndhandlingar ska finnas tillgängliga en vecka före 
nämndsammanträdet.              
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§ 110 Dnr FN 2020-00136 1.1.4.2 

Månadsrapport september 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport september 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +23 701 tkr i förhållande till 
periodens budget. Nio tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 
positivt med 5 775 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +11 000 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. 

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. 

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-september varit 100 barn 
färre än under motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är lika många under januari-september 2020 
som under motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har 
ökat med 10 platser jämfört med motsvarande period förra året. Kostnaderna 
för köpta platser är drygt 3 000 tkr högre under januari-september 2020 än för 
motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 
har Förskolenämnden betalningsansvar för 93 färre barn under januari-
september 2020 än under motsvarande period 2019.  

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa 
innebär en avsevärt högre lokalkostnad.              

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport juni 2020 Förskolenämnden                  
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§ 111 Dnr FN 2020-00145 2.6.1.0 

Stängning av Våglängdsgårdens förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att stänga Våglängdsgårdens förskola.          

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet att stänga förskolan till 1 januari 2021 avviker från tidigare beslut i 
Lokalbehovsplan. Orsaken till stängningen är att befolkningsprognosen för 
område Hässleholmen räknats ner och det finns inget behov av dessa 
förskoleplatser. Förskolan är belägen i lägenheter utan tillgång till utegård.  

Förskoleförvaltningen gör, efter genomförda prognosmöten, bedömningen att 
Våglängdsgårdens förskola kan stängas till 1 januari 2021. Platsbehovet på 
Hässleholmen kommer att kunna tillgodoses via de andra förskolorna. 
Förskolan har tidigare haft cirka 30 förskoleplatser. Förskolan har inte haft 
några barn placerade under hösten 2020.               
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§ 112 Dnr FN 2020-00144 2.6.1.0 

Stängning av Götagårdens förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att stänga Götagårdens förskola.          

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet att stänga förskolan till 1 januari 2021 avviker från tidigare beslut i 
Lokalbehovsplan. I Lokalbehovsplanen planerades en stängning av förskolan 
under 2021. 

Förskoleförvaltningen gör, efter genomförda prognosmöten, bedömningen att 
Götagårdens förskola kan stängas till 1 januari 2021. Platsbehovet på 
Götaområdet kommer att kunna tillgodoses via de andra förskolorna. De barn 
som finns på Götagårdens förskola kommer att erbjudas särskild förtur till 
lediga platser på andra förskolor. Förskolan har under hösten 2020 drygt 10 
barn placerade.               
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§ 113 Dnr FN 2020-00143 2.6.1.0 

Stängning av I ur och skur Kvarnen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att stänga I ur och skur Kvarnen.        

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet att stänga förskolan till 1 januari 2021 avviker från tidigare beslut i 
Lokalbehovsplan. I Lokalbehovsplanen planerades en stängning av förskolan 
under 2021. 

Förskoleförvaltningen gör, efter genomförda prognosmöten, bedömningen att I 
ur och skur Kvarnen kan stängas till 1 januari 2021. Platsbehovet på området 
kommer att kunna tillgodoses via de andra förskolorna. Förskolan har tidigare 
haft ca 30 förskoleplatser. Förskolan har inte haft några barn placerade under 
hösten 2020.       
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§ 114 Dnr FN 2020-00137 1.2.3.25 

Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker motion ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola 
och funktionshinderverksamhet” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.   

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 
(M) med fleras alternativa förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Motionen ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet ” har skickats på remiss till Förskolenämnden. 
Kommunfullmäktige föreslås där att besluta:  

Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i svenska för att de ska 
kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig 
muntlig och skriftlig information. 

Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och 
funktionhinderverksamhet kan erbjudas kompetensutveckling för att de ska 
kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig 
muntlig och skriftlig information. 

Att ha en god kompetensförsörjningsplan är ett prioriterat mål i förvaltningens 
verksamhetsplan. Förvaltningen arbetar aktivt med att attrahera och rekrytera 
utbildad personal. Beroende på vilken anställningsform det gäller går personen 
igenom olika rekryteringsförfaranden där kontroll av språkkunskaper alltid görs.  

I dagsläget erbjuds ingen språkundervisning för medarbetare som är i behov av 
extra stöttning i det svenska språket då det inte har identifierats som ett 
problem i verksamheten.              

Beslutsunderlag 

Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet  
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Yrkanden 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lämnar 
in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar att motionen ”Skärp språkkraven 
i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet” tillstyrks (bilaga 3 till 
protokollet). 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut, att avstyrka motionen och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Omröstning begärs.  

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär att ärendet tillstyrks.  

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V).  

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.  
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§ 115 Dnr FN 2019-00084 1.1.3.25 

Initiativärende Kost, lokalvård och vaktmästeri till 
Förskolenämnden  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att 

godkänna utredningen kring kost- och lokalvårdsorganisationen 

kost- och lokalvårdsorganisationen blir kvar i nuvarande regi, samt  

ge förvaltningen i uppdrag att med Grundskoleförvaltningen teckna 
principöverenskommelser rörande kost- och lokalvård.    

Initiativärendet anses därmed besvarat.     

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag att återremittera ärendet. 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) deltar ej 
i beslutet att godkänna upprättat förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har genom initiativärendet ”Kost, lokalvård och vaktmästeri 
till Förskolenämnden” uppdragit åt Förskoleförvaltningen att utreda 
möjligheten att ta över kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden. 
Utredningen kring kost- och lokalvårdsorganisationen redovisas här som en 
delutredning.  

Förskoleförvaltningens förslag är att fortsatt köpa kost och lokalvård från 
nuvarande leverantörer (Grundskoleförvaltningen och Vård- och 
äldreförvaltningen). Bedömningen är att ett övertagande i egen regi är förenat 
med för stora verksamhetsmässiga och ekonomiska risker.  

För att säkerställa kvalitativ kost- och lokalvård föreslås att en ny 
samarbetsprocess arbetas fram, med regelbundna avstämningar mellan 
enhetschef för kost- och lokalvård och rektor. Avstämningarna aggregeras och 
rapporteras till Förskolenämnden. Vidare föreslås Förskoleförvaltningen få i 
uppdrag att teckna principöverenskommelser med Grundskoleförvaltningen 
som reglerar hur samarbetet mellan förvaltningarna avseende Kost- och 
lokalvård ska gå till.               
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Beslutsunderlag 

1. Utredning kring kost och lokalvård 2020-09-25 

2. Bilaga 1 – Bemanningsmodell 

3. Bilaga 2 – Kapacitet och personal per enhet 

Yrkanden 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) har 
lämnat in ett yrkande om återremiss av ärendet (se bilaga 4 till protokollet).  

Ordföranden Andreas Ekström (S), yrkar att beslut i ärendet ska tas idag. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer proposition på Marie Fridéns (M) med fleras yrkande om 
att återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 

NEJ innebär bifall till Marie Fridén (M) med fleras yrkande att återremittera 
ärendet.   

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V).  

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

 Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 att ärendet avgörs på dagens 
sammanträde.     

Reservationer/Protokollsanteckning  

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 
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Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut och att initiativärendet anses besvarat och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget.  

Reservationer/Protokollsanteckning  

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) deltar ej 
i beslutet att godkänna upprättat förslag till beslut. 
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§ 116 Dnr FN 2020-00158 1.1.3.1 

Initiativärende - Förstärkt belysning på förskolegårdar 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker initiativärendet: Förstärkt belysning på 
förskolegårdar 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lägger 
vid dagens nämndsammanträde fram initiativärende: Förstärkt belysning på 
förskolegårdar (bilaga 5 till protokollet). De yrkar att Förskolenämnden beslutar 
att ge Förskoleförvaltningen i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna 
installation av belysning samt se till att tidigare tagna riktlinjer för belysning vid 
om- och nybyggnation efterföljs.    

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

Beslutsunderlag 

Initiativärende: Förstärkt belysning på förskolegårdar 
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§ 117 Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna  

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27  § 96 Kommunala uppdrag (val 
i KF enligt valberedningens förslag) Augusti. 
Dnr 2020-00138 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27  § 99 Revidering av Riktlinjer 
för resor 
Dnr 2020-00139 

3. Inbjudan till samråd - Ändring av detaljplan för Nedre Norrmalm, 
Järven 4, 15 & 16 
Dnr 2020-00140 

4. Uppföljning av Skolinspektionens beslut - Ärendet kan avslutas 
Dnr 2020-00124 

5. Kommunstyrelsens beslut § 332 - Revidering Visionen Borås 2025 
Dnr 2020-00142 

6. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07  § 327 Strategiskt 
inriktningsdokument för Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn 
och unga 
Dnr 2019-00174 

7. Beslut Mål nr. 3068.20 - Förvaltningsrätten avvisar överklagandet 
Dnr 2020-00133 

8. Inbudan till granskning för detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 
m.fl. Kristinebergs Centurm, Borås 
Dnr 2019-245 

9. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24  § 109 Kommunala uppdrag 
(val i KF enligt valberedningens förslag) September 
Dnr 2020-00138 

10. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-21 § 357 Svar på Revisionsrapport - 
Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
Dnr 2020-00057 

11. Inkomna synpunkter september 
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12. Kommunfullmäktiges beslut § 119 Digital strategi 2020 
Dnr 2019-00211 

13. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24  § 121 Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2021 
Dnr 2020-00148 

14. Kommunfullmäktiges beslut  § 116 Hantering av inköpskostnader med 
anledning av Coronapandemin 
Dnr 2020-00154 

15. Revisionsrapport - Beslutsgången avseende Lilla Safiren 
Dnr 2020-00147  
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§ 118 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 2020-00002 

3. Delegationsbeslut – Beslut om att ej bevilja särskild förtur utifrån andra 
skäl 
Dnr 2020-00038 

4. Delegationsbeslut utifrån uppföljning av riktad tillsyn vid Änglabackens 
förskola 
Dnr 2020-00047 

5. Delegationsbeslut - Förstagångstillsyn av utökning av befintlig förskola 
Änglabackens förskola 
Dnr 2020-00149 

6. Tillsvidareanställningar september 2020 
Dnr 2020-00046 

7. Tidsbegränsade anställningar september 2020 
Dnr 2020-00046  

 



Tilläggsförslag 2020-10-22 
Förskolenämnden  

Tilläggsförslag: Program för föräldraskapsstöd  

Nämnden föreslås besluta  

Under rubriken Gemensamt förhållningssä7 göra följande 9llägg: ”Vid hedersförtryck sä7s dock 
familj och heder före barnets bästa. I de fallen är det snarare vik9gt med e7 arbetssä7 som innebär 
a7 barnen skyddas från sina föräldrar.” 

För Moderaterna och Kristdemokraterna 

Marie Fridén (M) 

Wiwi Roswall (M) 

Gunilla Christoffersson (KD) 

Stefan Medin (M) 

Daniel Nikolov (M) 

Helena Ishizaki (KD)



Alterna(vt förslag 
Ärende 04.  

2020-10-22 
Förskolenämnden 

Alterna(vt förslag avseende ”Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd”:  

Förskolenämnden föreslås besluta a4: 

Skrivningen ”öppna förskolor med geografisk spridning” lämnas orört i dokumentet. 

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



Förskolenämnden  

2020-10-22 

ALTERNATIVT FÖRSLAG ärende 10. Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola 
och funktionshinderverksamhet. 

Vi föreslår Förskolenämnden besluta att: 

-Förskolenämnden tillstyrker motion ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funk-
tionshinderverksamhet” och översänder svaret till Kommunstyrelsen. 

Allianspartierna i Borås  

Marie Fridén (M) 

Wiwi Roswall (M) 

Gunilla Christoffersson (KD) 

Stefan Medin (M) 

Daniel Nikolov (M) 

Helena Ishizaki (KD) 



BEGÄRAN OM ÅTERREMISS 
Ärende 11 

2020-10-22 

Vi i allianspartierna (M+KD) anser att den ekonomiska redovisningen i ärendet är 
otillräcklig.  

Vi yrkar därför på återremiss av utredningen i syfte att få ett beslutsmässigt underlag. 

Allianspartierna i Borås 

Marie Fridén (M) 
Wivi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 

Stefan Medin (M) 
Daniel Nikolov (M) 
Helena Ishizaki (KD) 



Initiativärende Förskolenämnden 

2020-10-22 
Initiativärende: Förstärkt belysning på de förskolgårdar där behov finns ur trygghetssynpunkt 
Ideligen sker det nya upptäckter av narkotika på lekplatser samt skol-/förskolgårdar och 
ungdomsgängen tar över dessa miljöer så snart det börjar skymma. Ofta sker även 
förstörelse av byggnader och leksaker. Detta är utemiljöer som är skapta för barn och där 
det är tänkt att barn tryggt ska kunna vistas. Det är en mycket oroande utveckling. 
Belysningen på flertalet gårdar är idag svag och undermålig med flera mörka hörn. På många 
av kommunens lekplatser finns ingen belysning alls. Ett sätt att mota bort den eskalerande 
kriminaliteten från dessa platser och därmed trygga barnens miljö är genom 
trygghetsskapande belysning. Detta skulle dessutom bidra till att vårdnadshavare på ett 
enklare sätt skulle kunna aktivera sina barn utomhus under årets alla årstider, samt trygga 
närliggande miljö för alla stadens invånare. 
Förskolenämnden har tidigare antagit riktlinjer för ombyggnation och nybyggnation av 
förskolor där det finns med riktlinjer om säkerhet och belysning. Detta bör även gälla äldre 
förskolor. 

Förskolenämnden föreslås besluta: 
 
- att ge Förskoleförvaltningen i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna installation 
av belysning på de förskolgårdar som, ur trygghetssynpunkt, är i behov av förstärkt 
belysning samt se till att tidigare tagna riktlinjer för belysning vid om- och 
nybyggnation efterföljs. 

Gunilla Christoffersson (KD)  
Helena Ishizaki (KD)   

Marie Fridén (M) 
Vivi Roswall (M) 
Stefan Medin (M) 
Daniel Nikolov (M) 
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