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Sammanträdesdatum 

2020-11-19 

Instans 

Förskolenämnden 

 

 

Plats och tid: Utgårdsgatan 9, 504 47 Borås, torsdagen den 19 november 2020 kl 17:00 – 18:55. 

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) lämnar sammanträdet 18:30 
Vivi Roswall (M) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Anne Rapinoja (V) 
Pernilla Tejemark (C) tjänstgörande för Linda Pålemo (L) under beslutsgenomgången (18:45-18:55) 

Ersättare 
Robert Sandberg (S) 
Agron Cela (S) 
Maria Frankert (S) 
Carina Björklund (S) 
Stefan Medin (M) 
Daniel Nikolov (M) 
Helena Ishizaki (KD) 
Kathy Johansson (SD) 
Göran Landström (V) 

Övriga tjänstemän 
Ina Furtenbach Lindén, förvaltningschef 
Ing-Marie Samuelsson, chef kvalitet och utveckling (fram till § 124) 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången)  
Olof Fredholm, chef för administration (under ärendegenomgången) 
Malin Stomberg, förvaltningscontroller (under ärendegenomgången) 
Karin Vapnar, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Ida Westin, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid 
Digital justering fredag 20 november.  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla fredag den 20 november.  

Paragrafer §§ 119-128 
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Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Ida Westin 

Ordförande  ..........................................................................  
 Andreas Ekström 

Justerare  ..........................................................................  
 

 
Marie Fridén 
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Ärendelista 

§ 119  
Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare ............. 4 

§ 120  
Godkännande av föredragningslista ................................................... 5 

§ 121 Dnr FN 2020-00025 1.2.3.25 
Detaljplan - Hulta, Hulta 4:41 m.fl, Borås Stad ................................... 6 

§ 122 Dnr FN 2020-00166 1.2.3.25 
Detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad ........................... 7 

§ 123 Dnr FN 2020-00167 1.2.3.25 
Remiss - Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken ......................... 8 

§ 124 Dnr FN 2020-00152 1.1.4.2 
Månadsrapport oktober 2020 ............................................................. 9 

§ 125 Dnr FN 2020-00172 1.1.3.1 
Digital signering vid justering av nämndens protokoll ....................... 11 

§ 126 Dnr FN 2020-00174 2.3.8.0 
Julgåva till anställda 2020 ................................................................ 12 

§ 127 Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 
Anmälningsärenden ......................................................................... 13 

§ 128 Dnr FN 2020-00004 1.1.3.0 
Delegationsbeslut ............................................................................ 14 
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§ 119 

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Marie Fridén med Erik Johnson som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Protokollet justeras digitalt, 
fredagen den 20 november.  
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§ 120 

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.    

Ärende 6, Årlig översyn av Förskolenämndens delegationsordning utgår från 
dagordningen och flyttas till nästkommande sammanträde.  
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§ 121 Dnr FN 2020-00025 1.2.3.25 

Detaljplan - Hulta, Hulta 4:41 m.fl, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl., Borås Stad 
och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i området. Största delen 
av planområdet har tidigare varit handelsträdgård som sedan några år tillbaka 
inte är i drift längre. Detaljplanen innebär att cirka 45-55 bostäder kan byggas, i 
form av villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus.  

Hulta Ängars förskola ligger närmast planområdet. Förskoleplatser kommer att 
frigöras där när Lundens förskola på Bergsäter öppnar under 2021/2022. 
Bedömningen görs därför att ett eventuellt ökat platsbehov kommer gå att 
omhänderta. 

Förskolenämnden poängterar att barnperspektivet ska beaktas från början när 
gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.  

Beslutsunderlag 

Detaljplan - Hulta, Hulta 4:41 m.fl., Borås Stad  
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§ 122 Dnr FN 2020-00166 1.2.3.25 

Detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad 
och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), 
motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation av 
en förskola, särskola och kommunikationsklass.  

Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en fullstor idrottshall (20 x 40 
meter). Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet. 
Lokalförsörjningsnämnden har i lokalresursplanen från år 2018-2020 påtalat 
behovet av en ny grundskola. 

Kristinegårdens förskola, Lärkans förskola, Moldeparkens förskola och 
Silverpoppelns förskola ligger i en cirkel runt planområdet. Dessa förskolor 
bedöms inte vara tillräckliga för att kunna tillgodose behovet av förskoleplatser 
på Gässlösa när en större byggnation av bostäder äger rum. Det är av stor vikt 
att en ny förskola finns på plats innan bostäderna står klara.  

Förskolenämnden poängterar att barnperspektivet ska beaktas från början när 
gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.  

Beslutsunderlag 

Detaljplan - Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad.  
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§ 123 Dnr FN 2020-00167 1.2.3.25 

Remiss - Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka Stadsbyggnadsprogram för Borås 
Staden vid parken.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på Stadsbyggnadsprogram 
för Borås Staden vid parken. Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig 
över förslaget.  

Borås Stad har under 20 år arbetat med utveckling runt Viskan. Nu breddar 
staden mittfåran och planerar en grön tvilling. Ett park- och mötesstråk som 
löper parallellt med stadens blå stråk Viskan. Arbetet med Stadsbyggnads-
program för Borås Staden vid parken har skett under ett års tid genom bred 
samverkan mellan förvaltningar och tjänstepersoner inom kommunen. I 
augusti-september 2020 genomfördes en dialog med boråsare.  

På vilket sätt skulle parken kunna bidra till en ökad måluppfyllelse 

Förskolan kan arbeta med målen i läroplanen i en utemiljö som stimulerar barns 
olika färdigheter och utmanar deras lärande. I utformningen av de ytor som 
kommer nyttjas av barn vill Förskolenämnden lyfta vikten av att inhämta 
barnets perspektiv.  

På vilket sätt kan ni bidra till ett förverkligande av parken 

Förskolenämnden besitter en hög grad av kompetens gällande barn och deras 
behov och vill därför bidra till ett förverkligande av planen. Förskolenämnden 
vill delta i de grupper där arbetet med parken planeras samt vara delaktiga i 
utformandet av de ytor som kommer att nyttjas av barn. Förskolenämnden 
lyfter även här vikten av att inhämta barnets perspektiv i arbetet. 

Vilket ansvar har ni i arbetet med att förverkliga parken 

Ärendet är ett yttrande på en remiss och Förskolenämnden är därmed inte 
beslutande instans. Förskolenämnden poängterar dock att barnperspektivet ska 
beaktas från början när parken planeras.  

Beslutsunderlag 

1. Stadsbyggnadsprogram för Borås Staden vid parken, remissversion 

2. Bilaga – Sammanställning av dialog med Boråsare  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(14) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-19 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr FN 2020-00152 1.1.4.2 

Månadsrapport oktober 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport oktober 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +23 111 tkr i förhållande till 
periodens budget. Tio tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 
positivt med 6 417 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +12 000 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. Kostnaden för timavlönad personal var runt 11 mnkr 
lägre under perioden april-oktober 2020 än under motsvarande period 2019. 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-oktober varit 108 barn 
färre än under motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är tre barn färre under januari-oktober 2020 
än under motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat 
med tio platser jämfört med motsvarande period förra året. Kostnaderna för 
köpta platser är drygt 3 000 tkr högre under januari-oktober 2020 än för 
motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 
har Förskolenämnden betalningsansvar för 104 färre barn under januari-
oktober 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 oktober 2020 Förskolenämnden 
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2. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Förskolenämnden oktober 2020  
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§ 125 Dnr FN 2020-00172 1.1.3.1 

Digital signering vid justering av nämndens protokoll 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att införa digital signering vid justering av nämndens 
protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 

I Borås Stads diarie- och ärendehanteringssystem Ciceron och Ciceron 
Assistent finns nu möjlighet att signera nämndens protokoll digitalt vid 
justering. För att kunna signera behövs tillgång till BankID eller Mobilt 
BankID. 

Detta kommer att medföra att nämndens protokoll kommer att ha en helt 
digital hantering och kommer förvaras i Ciceron samt arkiveras i stadens e-
arkiv. Beslutet är i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.  
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§ 126 Dnr FN 2020-00174 2.3.8.0 

Julgåva till anställda 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att Förskoleförvaltningens medarbetare får en 
julgåva till värdet av högst 700 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda under 
perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 har arbetsgivaren möjlighet att höja 
värdet till 1 000 kr på gåvor till anställda utan förmånsbeskattning. I och med 
detta anser Kommunstyrelsen att det är rimligt att höja värdet på årets julgåva 
till 700 kr för Stadsledningskansliet anställda, och rekommenderar nämnderna 
att fatta motsvarande beslut. Detta gäller även nämnder som förväntar sig ett 
ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig ordning sker sedan en 
prövning i bokslutet för 2020. Då bestäms vilket resultat som respektive nämnd 
kommer att bära med sig till nästa år.     

Förskolenämnden anser att förvaltningens medarbetare är väl förtjänta av en 
extra påkostad julklapp efter året som har varit med hanteringen av en pandemi  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26 § 404 – Julgåva till anställda 2020   
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§ 127 Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-10-12 § 391 Hantering av merkostnader 
Covid 19 år 2020 
Dnr 2020-00154 

2. Inbjudan till samråd för detaljplan Byttorp, Byttorpsvall 23 och 24, 
Borås Stad 
Dnr 2020-00157 

3. Beslut Miljö- och konsumentnämnden, §255, Miljörapport Tertial 2 
gällande Borås Stad 
Dnr 2020-00159 

4. Revidering av regler för visselblåsarfunktionen 
Dnr 2020-00161 

5. Förlängning av styrdokument, Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15  
§ 137 
Dnr 2020-00162 

6. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 2020-10-19 § 153 - 
Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande - hantering av Lokala 
utvecklingsplaner 
Dnr 2020-00165 

7. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 2020-10-19 § 154 - Lokal 
Utvecklingsplan för Fristadbygden 
Dnr 2020-00165 

8. Underrättelse om granskning för detaljplan för Nedre Norrmalm, 
Järven 4, 15 och 16, Borås stad 
Dnr 2020-00140 

9. Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26  § 409 Fördelning av riktade 
statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 2021 
Dnr 2020-00175 

10. Inkomna synpunkter oktober 200  
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§ 128 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. Utredning Kvarngårdens förskola 
Dnr 2020-00146 

4. Delegationsbeslut B7 oktober - Tillsvidareanställningar 
Dnr 2020-00046 

5. Delegationsbeslut B8 oktober- Tidsbegränsade anställningar 
Dnr 2020-00046 

6. Delegationsbeslut B9 oktober - Beslut om uppsägning 
Dnr 2020-00046 
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