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Tid och plats  
Onsdagen den 17 maj 2017, kl. 17.00 -18.25 Förskoleförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 59 - 74 
 
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)   
Jessica Bjurén (M) 
Niklas Arvidsson (KD)  
Leif Häggblom (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Hanna Bernholdsson (MP) tjänstgörande för Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Stefan Medin (M) tjänstgörande för Mattias Karlsson (M) 
 
Övriga närvarande 
Agron Cela (S) 
Ylva Lengberg (S) 
Helena Gillberg (S) 
Linda Rudenwall (L) 
Solveig Landegren (C) 
Annika Karlsson (SD)  
Pernilla Bjerkesjö förvaltningschef 
Björn Linder tf chef för HR funktionen, under  
 ärendegenomgången 
Tanja Vööras chef för ekonomifunktionen, under  
 ärendegenomgången 
Ing-Marie Samuelsson chef kvalitet och utveckling, under  
  ärendegenomgången 
Carina Holmström chef för barnhälsan, under ärendegenomgången 
Malin Molid Svenningsson verksamhetschef, under ärendegenomgången 
Marie Gerdin verksamhetschef, under ärendegenomgången 
Emelie Hansson nämndsekreterare 
Gunilla Nilsson personalföreträdare, under ärendegenomgången 
 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 15 maj kl. 17.00 -18.30. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 15 maj kl.18.00 -19.00. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 16 maj kl. 16.30 -18.00.  
 
Ajournering 
Förskolenämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 17.45–18.15.  
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§ 59 
Justering 
Marie Fridén (M) med Niklas Arvidsson (KD) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på Förskoleförvaltningen 
fredagen den 19 maj.  
 
§ 60 
Godkännande av föredragningslistan 
Vid dagens nämndsammanträde utökas föredragningslistan med två övriga frågor. Upprättad 
föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.  
 
§ 61 
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor ställs.  
 
§ 62  Dnr 2017/FN0058 101 
Motion - Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun 
I motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun” poängteras det viktiga uppdrag 
verksamheten har att arbeta för alla människors lika värde. Motionen lyfter fram att detta arbete 
kan förbättras inom fyra olika områden. 
 
1)  Borås stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors lika värde. 
2)  Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtq-frågor. 
3)  Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck. 
4)  Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet 

eller könsuttryck.   
 

De insatser som motionen föreslår är; att Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan samt 
integrerar hbtq-frågorna i Borås Stads ”Plan för lika rättigheter och möjligheter”, utbildning 
inom området till varje nämnd och förvaltning, att hbtq-certifiera kommunens offentliga rum, 
att skolors och idrottshallars omklädningsrum inventeras utifrån ett hbtq-perpektiv och att ett 
hbtq-råd inrättas med representanter från hbtq-rörelsen i Borås.  
 
Förskolan lyder under skollagen, där bestämmelserna i 6 kap, åtgårder mot kränkande 
behandling tillämpas. Där finns ett tydligt förbud mot diskriminering i samband med 
verksamhet enlig diskrimineringslagen (2008:567).   
 
Varje förskoleenhet ska årligen beskriva sitt arbete i en plan mot diskriminering och kränkande 
behandling för varje verksamhet. Hur detta ska göras beskrivs i Skolverkets allmänna råd för att 
främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  
 
I Läroplanen för förskolan står att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse 
för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.  
 
I Borås Stads Plan för lika rättigheter och möjligheter står att; Arbetsförhållandena ska lämpa 
sig för alla medarbetare oavsett diskrimineringsgrund; kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller 
ålder. När under året som dessa aktiviteter ska genomföras, samt uppföljning av dem sker via 
Stratsys SAM-modul och SAM-kalendern för Borås Stad. 
 

http://intranet.boras.se/arbetsmiljoochhalsa/samkalender.4.727b8c0a1522f777e9b86288.html
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Exempel på insatser som pågår just nu är att HBTQIA och normkritik tas upp under april 
månad på APT med filmvisning och diskussionsfrågor. Utbildning har skett under hösten 2017 
till alla förskolechefer i Normkritiskt förhållningssätt. Förskoleförvalningen har köpt in 
litteratur med normkritiskt perspektiv som finns tillgängligt för alla förskolor att använda i 
arbetet kring dessa frågor.  
 
Yrkanden;  
Leif Häggblom (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut där man yrkar att Förskolenämnden 
avslår motionen (bilaga 1 till protokollet).   
 
Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert 
Sandberg (S), Eva Andersson (S), Lisa Tjärner (V) och Hanna Bernholdsson (MP) yrkar att 
nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag och därmed tillstyrker motionen.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet 
med den rödgröna gruppens yrkande.  
Omrösting begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande.  
Nej innebär bifall till Leif Häggbloms (SD) yrkande.  
 
Omröstningsresultat: 
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   
Jessica Bjurén (M) X   
Niklas Arvidsson (KD) X   
Leif Häggblom (SD)  X  
Hanna Bernholdsson (MP) X   
Stefan Medin (M) X   
Antal röster: 10 1  

 
Förskolenämnden har således med 10 röster mot 1 beslutat i enlighet med den rödgröna 
gruppens yrkande. 
 
Beslut:  
Förskolenämnden tillstyrker motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun” med nedanstående 
tillägg; 

-Borås Stad ska fortsätta arbetet med likabehandling och lika rättigheter för alla i enlighet med rådande 
styrdokument.  

-vid behov ska arbetet fördjupas inom områden som identifieras som särskilt angelägna. 
 

upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Kommunstyrelsen.  
 
Leif Häggblom (SD) reserverar sig mot beslutet (bilaga 2 till protokollet).  
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§ 63                                                          Dnr 2017/FN0069 332  
Motion; Borås behöver riktlinjer för bra lekplatser! 
Rubriserad motion har inlämnats till Kommunstyrelsen avseende riktlinjer för bra lekplatser 
(bilaga 3 till protokollet). Förskoleförvaltningen har idag förskolor med varierande utemiljöer 
och närområden som i vissa fall begränsar möjligheterna att bedriva bra utomhuspedagogik i 
anslutning till lokalen. Därför ser Förskolenämnden en möjlighet i att kunna använda 
kommunala lekplatser som en del i den pedagogiska verksamheten. Förskolenämnden ser det 
positivt att få möjlighet att tillsammans med andra berörda nämnder får forma bra lekplatser i 
Borås Stad. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker motionen; ”Borås behöver riktlinjer för bra lekplatser!” och upprättad 
tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Kommunstyrelsen.  
 
§ 64 Dnr 2017/FN0071 214 
Detaljplan för Centrum, Vulkanus 15, Borås Stad 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan ovan befintlig byggnad 
inom fastigheten Vulkanus 15 samt att ändra till användningen centrumändamål för befintlig 
byggnad. Påbyggnaden ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till den befintliga 
byggnadens karaktär. En utökning av bostäder i centrum är en positiv utveckling och följer 
intentionerna i visionen, Borås 2025.  
 
Planområdet ligger i Borås stads centrum och avgränsas av Fabriksgatan i norr och 
Österlånggatan i öster samt resten av kvartetet Vulkanus. Planområdet storlek är ca 3100 kvm. 
Marken i området är i privat ägo och ägs av HanssonGruppen Borås AB. Söder om 
planområdet ligger fastigheterna Vulkanus 6 och 7. Dessa fastigheter används som 
markparkering och Vulkanus 15 har fönster mot parkeringen. En detaljplan för Vulkaanus 6 
och 7 är under granskning för att möjliggöra byggandet av ett parkeringshus.  
 
Förskolenämnden kan konstatera att planens område ligger inom ett ansträngt område ur ett 
förskoleperspektiv. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Centrum, Vulkanus 15, Borås Stad och påtalar vikten av att 
satsta på en fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum i och med utökningen av bostäder.  
 
Upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
§ 65 Dnr 2017/FN0074 214 
Detaljplan för Bergdalen, Kiden 3 m.fl. Borås Stad 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Bergdalen, Kiden 3 m.fl. 
Borås Stad. Det pågår en förtätning av Borås Stads centrum med nya bostäder och många 
planprojekt är på gång. Enligt Borås Stads vision ska antalet invånare i stadskärnan tredubblas 
fram till 2025. Förskolenämnden vill därför påtala vikten av att beakta behovet av fler förskolor 
i centrum med hänsyn till den uppskattade befolkningsökningen.  
 
Detaljplanens syfte är att tillåta en högre exploateringsgrad inom kvarteret Kiden samt att 
anpassa framtida exploatering inom områdets kulturvärden. Planområdet är idag inte 
detaljplanelagt och för att utveckla kvarteret utifrån områdets befintliga kulturhistoriska värden 
finns ett behov att reglera området i en detaljplan. Planområdet ligger i Bergdalen cirka 1,2 km 
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norr om Borås centrum. Planområdet består av kvarteret Kiden samt delar av gatorna 
Ljunglidsgatan, Tokarpsgatan och Bergdalsgatan. Planområdets storlek är 9120 kvm.  
 
Exploatören som äger fastigheterna Kiden 3-5 samt 8-10 avser riva befintlig bebyggelse och 
uppföra fem nya friliggande flerbostadhus. De planerade husen består av två byggnader utmed 
Bergdalsgatan/Tokarpsgatan och två byggnader utmed Ljuglidsgatan samt en byggnad i 
korsningen Tokarpsgatan och Ljuglidsgatan.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 
tillstyka detaljplan för Bergdalen, Kiden 3 m.fl. Borås Stad.  
 
påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum med omnejd.  
att hänsyn ska tas till trafiksituationen ur ett barnperspektiv.  
 
upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  
  
 
§ 66 Dnr 2017/FN0072 214 
Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 Marklandsplatsen, 
Borås Stad  
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Hässleholmen, 
Hässleholmen 3:1 Marklandsplatsen,Borås Stad. Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola 
med sex avdelningar i området. Detaljplanen gör det även möjligt att i framtiden använda 
tomten till annan skolverksamhet, bostäder eller vårdändamål. 
 
Förskolenämnden ställer sig mycket positiv till att man möjliggör en ny förskola i området. 
Hässleholmen är ett område där efterfrågan är mycket högre än utbudet av förskoleplatser. Om 
detaljplan Hässleholmen, Hässlehus 7-11, (Våglängdsgatan), Borås Stad, innebär ett ökat antal 
bostäder bör det beaktas om behovet av förskoleplatser ökar än mer. 
 
Det är mycket viktigt att man tar hänsyn till en bra angöring, parkering och utfart till och från 
förskolan samt säkerställer gåendes möjligheter för lämning och hämtning av barn. Samt även 
säkerställa förskolans möjligheter för egna aktiviteter utanför området. 
 
Förskolans läge på tomten bör utredas vidare tillsammans med Förskoleförvaltningen då 
utformning av förskolan beslutas. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplanen Hässleholmen 3:1, Marklandsparken, Borås Stad, BN 2015-1848 
med ovanstående beaktanden. 
 
upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
§ 67 Dnr 2017/FN0073 214  
Detaljplan för del av Viared, Viared 8-110 m.fl., Prognosgatan Borås Stad 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av Viared, Viared 8-110 
m.fl., Prognosgatan Borås Stad. Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för delar av 
en mossmark till industritomter. Förändringen ger tomter som är bättre lämpade för tänkt 
exploatering. Planen förändrar industritomternas avgränsning intill den östra delen av mossen. 
Samtidigt justeras några bestämmelser i redan planlagda delar av verksamhetsområdet Viared 
Västra. 
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Förskolenämnden har i Budget 2017 från Kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda behov 
av ny förskola i Viared. Både utbyggnad av industrifastigheter och bostäder kommer att påverka 
den utredningen och det är därför av vikt att förskolenämnden får fortsatt insyn i kommande 
arbete hos Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 
tillstyrka detaljplanen Viared, Viared 8:110 m.fl. – Prognosgatan. 
 
påtala vikten av att Förskolenämnden får insyn i fortsatt arbete då uppdraget att utreda förskola i Viared kan 
påverkas. 
 
upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
 
§68 Dnr 2017/FN0075 214 
Detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1 m.fl. Åsboholmsgatan Borås Stad 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1 
m.fl. Åsboholmsgatan, Borås Stad. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder 
som ett komplement till befintligt kontorsändamål inom fastigheten Hästhoven 1 med flera. En 
utökning av bostäder i centrum är en positiv utveckling och följer intentionerna i visionen, 
Borås 2025.  
 
Planområdet ligger på Bergsäter i korsningen mellan Åsboholmsgatan och Enedalsgatan. 
Planområdet är cirka 5000 kvm stort och avgränsas i väster av Åsboholmsgatan, i öster av 
bostadsbebyggelse och i söder av Hästhovsparken. Planområdet utgörs av tre fastigheter där 
Hästhoven 1 och Kattmyntan 1 ägs av Järngrinden och del av Bergsäter 1:1 ägs av Borås Stad. 
Området är bebyggt med en kontorsbyggnad i två våningar, uppförd 2006, omgiven av 
parkeringsytor. Avsikten är att denna byggnad ska stå kvar, men byggas högre då man planerar 
att uppföra 70 bostäder.  
 
I detaljplanen beaktar man barnperspektivet på så vis att byggnaden utmed Åsboholmsgatan i 
sin form bildarett gårdsrum som är skyddat från trafikbuller och kan erbjuda lek och vistelse. 
Lekmöjligheter för mindre barn finns också nära tillhands i Hästhovsparken angränsande i 
sydöst.  
 
Förskolenämnden kan konstatera att planens område ligger inom ett ansträngt område ur ett 
förskoleperspektiv.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 
tillstyrka detaljplanen för Bergsäter, Hästhoven 1 m.fl. – Åsboholmsgatan, Borås Stad. 
 
påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum i och med utökningen av bostäder. 
 
upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  
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§69 Dnr 2017/FN0076 214 
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 7-11 (Våglängdsgatan) Borås Stad 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 
7-11 (Våglängdsgatan) Borås Stad. Planens syfte är att möjliggöra förtätning och en större 
blandning av verksamheter och funktioner inom området. Planen möjliggör även upprustning 
och tillbyggnader på befintliga hus såväl som miljöhus och cykelparkeringshus. 
 
Förskolenämnden kan konstatera att planens område ligger inom ett ansträngt område ur ett 
förskoleperspektiv. Efterfrågan av förskoleplatser är större än vad som kan erbjudas i nuläget. 
Prognosen som baseras på SCB:s statistik pekar på en fortsatt ökning. Det är därför av vikt att 
man ser över behovet än mer då planen även innebär tillbyggnad av bostäder. Det är osäkert 
om den planerade nya förskolan, Hässleholmen 3:1, Marklandsparken, kommer att räcka till. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 
tillstyrka detaljplanen Hässleholmen, Hässlehus 7-11, (Våglängdsgatan), Borås Stad, BN 2016-670 och  
påtala vikten av att vid tillbyggnad av bostäder beakta behovet av fler förskolor i det redan ansträngda området. 
 
upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
§70 Dnr 2017/FN0002 214 
Detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2 Ny förskola i Gånghester 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning av detaljplan för Gånghester, 
del av Hulta 4:2 Ny förskola i Gånghester. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation 
av en förskola i Gånghester, samt planlägga fastigheten Hulta 4.28 för bostadsändamål.  
 
I samrådsredogörelsen för detaljplanen framkommer Förskolenämndens yttrande där man 
ställer sig positiv till byggnation av förskola inom plangränsen för detaljplanen Hulta 4:2. I 
samrådsredogörelsen framkommer även att Förskolenämnden anser att egenskapsgränsen för 
byggnation är mycket begränsad och önskemål finns om att gränsdragningen ska vara något 
utökad så att byggnation av förskola blir med flexibel inom användningsgränsen. Detta vill 
nämnden återigen påtala under granskningstiden och att man har med i beaktande.  
 
Förskolenämnden påtalar även att en breddning av väg och ny trottoar från busshållsplats till 
förskola behövs då befintlig väg kommer att användas i större utsträckning.   
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 
tillstyrka detaljplanen för Gånghester, del av Hulta 4:2 Ny förskola i Gånghester med följande beaktanden; 

-en breddning av väg och ny trottoar från busshållsplats till förskola behövs då befintlig väg kommer att 
användas i större utsträckning.   

-egenskapsgränsen för byggnation är mycket begränsad och önskemål framförs åter igen om att 
gränsdragningen ska vara något utökad så att byggnation av förskola blir mer flexibel inom 
användningsgränsen.  

 
upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  
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§71 Dnr 2017/FN0090 04 
Lokalplan förskola 2018-2030 
I Borås Stad är målet att kunna erbjuda förskoleplats inom 14 dagar från önskat 
placeringsdatum. För att nå målet samt möta ökad efterfrågan i form av fler platser och ökad 
vistelsetid behövs en långsiktig och strategisk lokalplanering. Förvaltningen ser att vi inte ligger 
i fas med planering och utbyggnation. Fler förskolor behövs för ett ökat behov men också för 
att kunna avetablera tillfälliga lokaler i form av paviljonger eller lokaler som inte är 
ändamålsenliga. Förskolor som byggs för 120-240 platser möjliggör en utvecklad pedagogisk 
verksamhet. Åtgärder behöver göras i utemiljön kring ett flertal förskolor för att möjliggöra en 
god pedagogisk verksamhet.  
 
Att ta hänsyn till exploatering av bostadsområden i lokalplanen är av stor vikt. Stor bebyggelse 
planeras bland annat på Hestra med 800-1 000 bostäder. Området beräknas vara färdigbyggt år 
2030. Här ser vi ett behov av flera nya förskolor. Byggnation av bostäder planeras även i 
områden som Byttorp, Bergsäter och Sjöbo. Byggs bostäder i Regementsområdet och Nedre 
Norrby kommer det att finnas behov av förskolor. Behovet av en förskola i Viared utreds i 
relation till byggnationen. I lokalplanen tas även hänsyn till områden med ett minskat behov. 
 
Förskolenämnden ser att det är av stor vikt att utbyggnationen av passeranläggningar fortlöper. 
Passagesystem ger en mer användarvänlig och säker hantering av behörigheter, på- och 
avlarmning inbrottslarm kan skötas smidigt och det ges möjlighet att kunna låsa förskolorna 
även under verksamhetstid. 
 
Niklas Arvidsson (KD) deltar inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning till protokollet 
(bilaga 4 till protokollet).  
 
Marie Fridén (M), Jessica Bjurén (M), Stefan Medin (M), Linda Rudenwall (L) och Solveig 
Landegren (M) lämnar en protokollsanteckning till protokollet (bilaga 5 till protokollet). 
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner Lokalplan förskola 2018-2030. 
 
§72 Dnr 2017/FN0095 04 
Tertialrapport 1 2017 
Tertialrapporten avser perioden januari-april 2017. Antal barn per årsarbetare ligger i april på 
5,5. Periodens ekonomiska utfall är ett överskott om 2 086 tkr. Resultatet visar på en fortsatt 
försiktighet inom förvaltningen. En ny organisation behöver tid på sig att komma på plats. En 
del beror också på svårigheten att få tag i utbildade förskollärare, vilket ger lägre 
personalkostnader.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att det på helåret inte kommer att finnas ett överskott på 
grund av de valideringsinsatser som görs och genomförandet av uppdragen från KAL-gruppen. 
Förvaltningen prognostiserar ett resultat enligt årsbudget för helåret. De flesta indikatorer och 
uppdrag från Kommunfullmäktige är delvis genomförda och presenteras. Indikatorn kring 
andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel har uppnåtts. Kontrollmomentet kring 
risk för brist på vikarier visar att förskolorna har stora svårigheter att möta behovet av tillgång 
till timvikarier. Under första tertialen har mellan 85-94% av alla beställningar kunnat täckas av 
bemanningsenheten. För att kunna tillgodose fler beställningar och nå målet på 100 % arbetar 
Bemanningsenheten med åtgärder som ständigt pågående rekryteringar och marknadsföring på 
bland annat professionsdagen på Högskolan i Borås. 
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Antal inskriva barn från kommunen är 6 432 för den aktuella månaden och antal barn per 
årsarbetare ligger på 5,5. För att klara alla placeringar behöver två tillfälliga avdelningar öppnas 
upp på Villans förskola från april månad. Under sommaren renoveras och i ordningsställs tre 
ytterligare avdelningar på Skogsängens förskola för en permanent inflytt i augusti. De två 
tillfälliga avdelningarna på Villans förskola flyttar då till Skogsängens förskola. Även på Hulta 
Torgs förskola och Moldeparkens förskola behöver utökningar ske under våren. Utökningarna 
är inte budgeterade.  

Förvaltningen har erhållit 2 594 tkr för flyktingmottagande i form av ramtillskott. Tillskottet är 
av engångskaraktär och ska inte användas till nivåhöjande insatser. Förvaltningen ser att medlen 
behöver användas till volymökningar under året. 

 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner tertialrapport 1 2017.  
 
§73  
Anmälningsärenden  
a)Arbetsmiljöverket – Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion  

den 12 januari 2017. (2017/FN0082 009) 
 

b)Kommunstyrelsen – Ersättning till fristående förskolor 2017  
(2016/FN0031 041) 

 
c)Kommunstyrelsen – Tilläggsanslag i Budget 2017 – Fördelning av generellt  

statsbidrag med anledning av flyktingsituationen (2017/FN0088 04) 
 

d)Lokalförsörjningsnämnden – Öppnande av förstudiekonto för Gånghester  
förskola (2017/FN0002 214) 

 
e)Lokalförsörjningsnämnden – Öppnande av förstudiekonto för Kristinegården  

(2017/FN0093 714) 
 

f)Kommunstyrelsen – Nämndbudget 2017 (2017/FN0054 041) 
 

g)Kommunstyrelsens - Kommunstyrelsens beslut 2017-04-18, § 223 c) Årlig redovisning av 
Borås Stads inkomna synpunkter 2016 (2017/FN0094 101) 

 
h)Kommunstyrelsen – Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016  

(2017/FN0096 009) 
 
Beslut:  
Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 73 a – 73h till handlingarna. 
 
§74 
Övriga frågor –  
Initiativärende; Framtidens förskola 
Marie Fridén (M) efterfrågar status på ”Initiativärende- Framtidens förskola” där 
Förskolenämnden 2017-03-30 beslutade ge Förskoleförvaltingen i uppdrag att bereda ärendet. 
Ordförande Leif Johansson uppger att Förskoleförvaltningen arbetar med frågan.  
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Initiativärende; Nya lokaler för Ekbacken, Aplareds förskola 
Marie Fridén (M) lyfter frågan kring ”Initiativärende - Nya lokaler för Ekbackens förskola” 
som Förskolenämnden fattade beslut om på sammanträde 2017-04-20. Förskoleförvaltningen 
fick då i uppdrag att i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden, snarast finna en permanent 
lokalisering av Ekbackens förskoleavdelning med placering i Aplared. 
Förvaltningschef Pernilla Bjerkesjö uppger att samverkan sker med 
Lokalförsörjningsnämnden och att återkoppling kring arbetet kommer ges till presidiet den 7 
juni.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Leif Johansson Marie Fridén 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 maj.  
 
 
 
Emelie Hansson  
Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
  
Ändringsyrkande - Ärende 2017/FN0058 101 
Remiss - Motion; Borås stad kan bli Sveriges bästa HBTQ kommun 
  
HBTQ-frågor är en mycket viktig fråga precis som frågor som rör andra utsatta grupper i 
samhället med specifika behov. 
Både chefer och medarbetare i Borås stad har fått och får relevant utbildning i HBTQ-frågor. 
Därmed är HBTQ- perspektivet med i arbetet för mänskliga rättigheter och alla människors 
lika värde i vår kommun. Jämställdhetslagen gäller och arbetet med vår jämställdhetspolicy är 
ständigt pågående. 
Vi anser inte att en enskild grupp ska lyftas fram och bli ”certifierad” eftersom vi då riskerar 
att exkludera andra behövande grupper som t ex funktionsnedsatta, missbrukare, hemlösa med 
flera. 
Att HBTQ-certifiera ett bibliotek eller en badanläggning uppfattar vi som överkurs.  
Respekt, tolerans och sunt förnuft ska beaktas. 
Ytterligare kostnader för utbildningar utöver det normala och inrättande av ett HBTQ-råd är i 
dagsläget inte skäligt med tanke på den ekonomiska situationen i Borås stad. Skattebetalarnas 
pengar bör rimligtvis investeras i kärnverksamhetens stora behov av ökade resurser. 

Sverigedemokraterna yrkar på att förskolenämnden avslår motionen. 
  
Leif Häggblom 
SD Borås 



     
  
Reservation  - Ärende 2017/FN0058 101 
Remiss - Motion; Borås stad kan bli Sveriges bästa HBTQ kommun 
  

Sverigedemokraterna reserverar oss till fördel för vårt egna ändringsyrkande. 

  

Leif Häggblom Sverigedemokraterna Borås 



MOTION  2017-03-31 

 

Borås behöver riktlinjer för bra lekplatser! 
 

Lek är ingen onyttig sysselsättning! Tvärtom är det viktigt för barns utveckling och genom leken 
kan barnen testa och repetera olika upplevelser och egna förmågor. Genom leken lär sig barnen 
om sig själva. För barnen i Borås är det alltså viktigt att det finns god tillgång till bra lekplatser. 
Men vad är då en bra lekplats? 
 
Jo, en bra lekplats skulle kunna definieras utifrån: 

- Lämplig och varierande vegetation där lek är möjlig i och intill. 
- Säkra och stimulerande redskap för främjandet av barnens utveckling. 
- Behaglig storlek, överblickbarhet och delar av avskildhet. 
- Attraktivt, trevligt och inbjudande till samtal mellan vuxna och barn.  

 
Flera kommuner har tagit fram olika slags styrdokument för lekplatser, bland annat Malmö och 
Varberg. Det handlar om att renovera, förnya och bygga nya lekplatser men också om att 
definiera en standard för hur lekplatser ska utformas. Hur är en bra lekplats i Borås? Var behöver 
vi lekplatser? Hur bygger vi lekplatser som bidrar till barns utveckling? 
 
Lekplatser kan delas in i tre typer:  

- Närlekplats – en mindre lekplats på en innergård eller liknande som är ett privat ansvar.  
- Områdeslekplats – en mellanstor lekplats på täcker ett bostadsområde och som ligger på 

gångavstånd.  
- Stads(dels)lekplats – större lekplats som kanske är ett besöksmål för en förskola eller för 

en familjeutflykt på helgen.  
 
Vi menar, att Borås Stad har goda traditioner av att förvalta de kommunala lekplatserna. Vi vill nu 
att det tas fram riktlinjer för lekplatser i syfte att inte bara förnya och förbättra befintliga 
lekplatser utan också för att säkerställa lekplatsens pedagogiska betydelse för barnen. Som sagt, 
lek är ingen onyttig sysselsättning!  
 
Mot bakgrund av ovan föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Uppdra åt Tekniska nämnden, i samarbete med Förskolenämnden, att ta fram förslag på styrdokument för 
lekplatser.  
 
Marie Friden (M)  Oliver Öberg (M) 
 
 





PROTOKOLLSANTECKNING
FÖRSKOLENÄMNDEN

2017-05-17

ÄRENDE13: Lokalplan förskola 2018-2030 

Borås Stad står inför en stor utmaning de närmaste åren att bygga ut antalet 
förskoleplatser. Behovet av en utbyggnad beror både på en inflyttning till staden och att 
det föds fler barn. För att klara av detta kommer vi bygga både nya förskolor och 
genomföra ombyggnation av befintliga lokaler till förskoleplatser.  

Det vi kan utläsa av statistik och prognos är att Borås Stad kan vänta en ökning av 
förskolebarn fram till 2030 med runt  800 barn. Det är av stor vikt att vi redan nu 
planerar för fler förskoleplatser inom de områden som vi ser har störst ökning.  

Syftet med lokalplanen är att trygga tillgängligheten till goda och ändamålsenliga lokaler 
och med en ekonomiskt hållbar plan. Vi står dock inte bakom resonemanget om att 
bygga förskolor med 120-240 platser. Vi hänvisar till vårt initiativärende avseende 
"Framtidens förskola" där vi vill att Förskolenämnden ger förskoleförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett funktionsprogram för förskoleverksamheten i Borås Stad. Ett  
funktionsprogram ska kommunicera värden, funktioner och målsättning med 
verksamhet som bedrivs på förskolan. Det ska ge möjlighet att forma förskolan på olika 
sätt inom en yttre ram, men och också fungera som diskussionsunderlag inom förskolan 
för den interna utvecklingen. Vi vill planera för ändamålsenliga förskolor - inte låsa fast 
oss vid en viss storlek. 

Marie Fridén (M) 
Jessica Bjurén (M) 
Stefan Medin (M) 
Linda Rudenwall (L) 
Solveig Landgren (C)
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