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Tid och plats  
Torsdagen den 28 september 2017, kl. 17.00 – 18.30 Förskoleförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 106-123 
 
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) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Mattias Karlsson (M) 
Niklas Arvidsson (KD)  
Leif Häggblom (SD) 
Erik Johnson (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Gunvie Peeker (M) tjänstgörande för Jessica Bjurén (M) 
 
Övriga närvarande 
Agron Cela (S) 
Ylva Lengberg (S) 
Helena Gillberg (S)  
Stefan Lindborg (V) 
Stefan Medin (M)  
Linda Rudenwall (L)  
Solveig Landegren (C) 
Annika Karlsson (SD)  
Pernilla Bjerkesjö förvaltningschef 
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 
Emma Sandin blocksekreterare 
Emelie Hansson nämndsekreterare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 26 september kl. 17.00 -18.30. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 26 september 17.00 -18.15. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 25 september kl. 16.45 -18.00. 
 
Ajournering 
Förskolenämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 18.00 – 18.15.   
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§ 106 
Justering 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) med Linda Ikatti (S) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på Förskoleförvaltningen 
tisdagen den 3 oktober.  
 
§ 107 
Information om personval 
Ordförande Leif Johansson (S) informerar om att vid personval i Kommunfullmäktige 2017-
09-21 valdes Erik Johnson (MP) som ledamot i Förskolenämnden. Han kommer att avsäga sig 
platsen som ledamot väljas in som ersättare och rättelse kommer i Kommunfullmäktiges 
protokoll efter kommande sammanträde den 2017-10-19.   
 
§ 108 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkänns.  
 
§ 109 
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor ställs.  
 
§ 110  Dnr 2017/FN0118 004 
Gallring av pappershandlingar efter inskanning till ärendehanteringssystemet 
Ciceron 
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den 
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet Ciceron. För att 
effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i det nya systemet 
ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende initierats till att det 
arkiveras.  
 
Beslut:  
Förskolenämnden beslutar att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet 
Ciceron, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Förskoleförvaltningen ha 
säkerställt att; 

−Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar. 
−Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande information 

eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 
−Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och 
med 2018-01-01. 
 
 
§ 111                                                         Dnr 2017/FN0124 790 
Remiss: Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet - gör Borås till 
MR-stad 
Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad remiss för yttrande. I 
motionen föreslås att Borås Stad inleder ett arbete för att bli en MR-kommun utifrån den 
plattform som Sveriges kommuner och landsting antagit. Syftet med plattformen är att stärka 
det lokala och regionala MR-arbetet.  
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Utgångspunkten i plattformen är kommunernas, landstingens och regionernas grundläggande 
uppdrag som samhällsaktörer, demokratiaktörer, välfärdsaktörer och arbetsgivare och hur dessa 
uppdrag kopplas till säkerställande av mänskliga rättigheter. 
 
I ett antal kartläggningar har de framkommit att det behövs ökad förståelse för hur de 
åtaganden som Sverige har gjort internationellt kring mänskliga rättigheter påverkar 
beslutsfattande och verksamheter lokalt och regionalt.  
 
Yrkanden 
Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert 
Sandberg (S), Eva Andersson (S), Lisa Tjärner (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP) yrkar på att 
motionen tillstyrks.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Gunvie Peeker (M) yrkar på att ärendet återremitteras till Förskoleförvaltningen. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i 
enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.  

Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande. 
Nej innebär bifall till alliansgruppens 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   
Bo-Göran Gunnarsson (MP) X   
Mattias Karlsson (M)  X  
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)  X  
Gunvie Peeker (M)  X  
Erik Johnson (MP)   X 
Antal röster: 6 5 1 

 
Förskolenämnden har således med 6 röster mot 5 beslutat i enlighet med rödgröna gruppens 
yrkande.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Gunvie Peeker (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.   
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker motionen – ”Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet – gör Borås till 
en MR-stad” där Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som SKL antagit för att bli en MR-
kommun.  
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§ 112 Dnr 2017/FN0123 730 
Remiss: FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 
Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad remiss för yttrande. I 
motionen föreslås att det för förtroende valda och anställda i Borås Stads tas fram en handbok 
kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet är 
att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning.  
 
Den 14 januari 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Den bygger på FN:s allmänna delkaration av mänskliga 
rättigheter, och den förtydligar vad som måste till för att mänskliga rättigheter ska tillgodoses 
för personer med funktionsnedsättning. För kommunens del har FN konventinen stor 
betydelse. Mycket av det som bestäms på statlig nivå får sitt genomförande först ute i 
kommunen.  
 
Enligt FN konventionen har kommunen ansvar för att öka medvetenheten om situationen för 
personer med funktionsnedsättning. Såväl arbetsgivare, anställda och berörda politiker ska ges 
kunskap. Det är avgörande för att personer med funktionsnedsättningar ska garanteras lika 
villkor och möjligheter på arbetsplatser och på arbetsmarknaden.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker motionen att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram.  
 
§ 113 Dnr 2016/FN0137 400 
Miljörapport tertial 2 2017 
Kommunfullmäktige antog 2012 Borås Stads Miljömål 2013-2016. Kommunfullmäktige har 
beslutat att dessa miljömål gäller till och med 2017. Förskolenämndens arbete med Borås Stads 
miljömål redovisas i samband med tertialuppföljningarna 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, indikatorerna och åtgärderna. 

Följande mål följs upp i bilagd miljörapport: 
 

•Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet. 
•Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang. 
•Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation. 

 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 2 2017 och översänder densamma till Miljö-och 
konsumentnämnden. 
 
§ 114 Dnr 2017/FN0142 04 
Tertialrapport 2 2017 
Tertialrapporten avser perioden januari-augusti 2017. Periodens ekonomiska resultat är ett 
överskott om 2 870 tkr i förhållande till periodens budget. Helårsresultatet är ett resultat enligt 
årsbudget. Statsbidraget för minskade barngrupper för läsåret 2017/18 blir ca 5 000 tkr lägre än 
för läsåret 16/17. 
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Under perioden har en medborgardialog genomförts. Samtliga av nämndens uppdrag under 
målområde Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga är genomförda eller delvis genomförda. 
Kontrollmoment som redogörs för avser barngruppens storlek och vikarier. 

Antal barn per årsarbetare ligger i augusti på 5,1.  
 
Yrkanden 
Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert 
Sandberg (S), Eva Andersson (S), Lisa Tjärner (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP) yrkar på att 
Förskolenämnden godkänner Tertialrapport 2 2017 enligt upprättat förslag till beslut. 
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Gunvie Peeker (M) lägger ett alternativt förslag till beslut om att 
Kommunfullmäktiges uppdrag 2.2.1 i rapporten ”Förskolenämnden får i uppdrag att se till att 
fördelningen mellan förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal 
har relevant utbildning” rödmarkeras som ej genomfört. Samt att tillägg av text i kommentarsfältet 
görs med följande; ”Förvaltningen har vidtagit de åtgärder som varit möjliga inom budget, men 
bedömningen är trots detta att målet inte kommer att nås”. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i 
enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.  

Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till rödgröna gruppens yrkande. 
Nej innebär bifall till alliansgruppens 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   
Bo-Göran Gunnarsson (MP) X   
Mattias Karlsson (M)  X  
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)   X 
Gunvie Peeker (M)  X  
Erik Johnson (MP)   X 
Antal röster: 6 4 2 

 
Förskolenämnden har således med 6 röster mot 4 beslutat i enlighet med den rödgröna 
gruppens yrkande.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Gunvie Peeker (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.   
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner Tertialrapport 2 2017.  
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§ 115 Dnr 2017/FN0049 714 
Tillstyrkan av anslagsframställan Silverpoppelns förskola 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan och föreslår 
att den tillstyrks. Tidigare Stadsdelsnämnd Väster har tillstyrkt projekteringsframställan för 
Silverpoppelns förskola vid nämndsammanträdet den 25 oktober 2016.  
 
Projektets budget överskrids och Förskolenämnden är oroliga att kostnadsökningen ska 
medföra ökade hyreskostnader. Behovet av en förskola i området är dock stort.  
 
Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar avslag på anslagsframställan Silverpoppelns förskola. 
  
Ordförande finner att Förskolenämnden bifaller förslaget att tillstyrka anslagsframställan för 
Silverpoppelns förskola.  
 
Niklas Arvidsson (KD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för nybyggnation av Silverpoppelns 
förskola, Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5, Borås. 
 
§116 Dnr 2017/FN0037 714 
Tillstyrkan av anslagsframställan Tunnlandsgatans förskola 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsförvaltningens anslagsframställan och 
föreslår att den tillstyrks. Projektets budget överskrids och Förskolenämnden är oroliga över 
kostnadsökningen och ökade hyreskostnader. Behovet av den nya förskolan är dock stort.  
 
Tidigare Stadsdelsnämnd Öster har framställt Lokalförsörjningsnämnden om att förstudie för 
ny förskola vid Tunnladsgatan påbörjas vid nämndsammanträdet den 19 december 2016. 
Förskolenämnden har i sin tur tillstyrkt Lokalförsörjningsnämnden projekteringsframställan vid 
nämndsammanträdet den 30 mars 2017.   
 
Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar avslag på anslagsframställan Tunnlandsgatans förskola. 
 
Ordförande finner att Förskolenämnden bifaller förslaget att tillstyrka anslagsframställan för 
Tunnlandsgatans förskola.  
 
Niklas Arvidsson (KD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för nybyggnation av 
Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen, Del av Hässleholmen 3:1, Borås. 
 
§117 Dnr 2017/FN0143 04 
Användning av buffert 
Nämndens buffert är avsedd för oförutsedda och icke-nivåhöjande händelser eller insatser 
under budgetåret. Förskolenämnden har 7 000 tkr i buffert, vilket motsvarar 1 % av 
nämndbudgeten.  
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Under året har volymökningarna överstigit budgeterat antal barn, vilket resulterat i att 
utökningar behövt ske på ett flertal enheter. Utökningarna har resulterat i lokal- och 
inventariekostnader med 1 000 tkr. 
 
Utbildningsinsatser av både barnskötare och förskollärare under året har medfört kostnader 
med 800 tkr. Insatserna är av största vikt för verksamheten för att öka kompentensnivån bland 
medarbetare. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att använda 1 800 tkr ur bufferten till ökade kostnader under året för 
volymökningar och utbildningsinsatser. 
  
§118 D nr 2017/FN0149 214 
Lokalisering av ny förskola på Sörmarken/Svensgärde 
Tillstyrkan av planändring av detaljplan Hulta 4:1 Bultastensparken, Borås 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens planändring av detaljplan för 
Hulta 4:1, Bultastensparken, Borås (Lokalisering av ny förskola på Sörmarken/Svensgärde) och 
tillstyrker denna.  
 
Föreslagen detaljplansändring möjliggör byggnation av en förskola inom tomten.  
Förskolenämnden önskar dock poängtera att, under arbetet med planändringen, så är det av 
största vikt att noggrann kontroll av bullernivåer och luft genomförs då avstånd till motorväg är 
något kort. Även miljöpåverkan ifrån närliggande industrier behöver kontrolleras noggrant.  
 
Två olika planändringar har presenterats på tidigare plangruppsmöten för området. 
Förskolenämnden önskar att djupare analyser utförs av båda förslagen för att sedan välja det 
som lämpar sig bäst för verksamheten. Även möjligheten att samlokalisera förskola med 
äldreboende bör ses över.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker planändring av detaljplan, samt förstudie av förskola på Hulta 4:1, 
Bultastensparken, Borås (Lokalisering av ny förskola på Sörmarken/Svensgärde) och översänder svaret till 
Lokalförsörjningsnämnden.   
 
§119 D nr 2017/FN0109 024 
Arvode vid medborgardialog den 10 oktober 
Medborgardialog kring förskola i Viared kommer att hållas den 10 oktober på Ellagården. 
Närvarar gör förtroendevalda från Förskolenämnden, Lokalförsörjningsnämnden samt 
tjänstemän.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att de ledamöter/ersättare som deltar på medborgardialog den 10 oktober 2017 
erhåller arvode i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda.  
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§120 
Anmälningsärenden 
 

a)Förskolenämnden – Rapportering av inkomna synpunkter januari – juni 2017 
Förskolenämnden (2017/FN0144 013) 
 

b)Stadsledningskansliet – Information om Kommunens Kvalitet i Korthet, 
informationsbrev till förvaltningar och bolag (2017/FN0135 000) 
 

c)Kommunstyrelsen – Intern kontrollplan 2017 samt redovisning av intern kontroll 2016 
(2017/FN0045 003) 
 

d)Samhällsbyggnadsnämnden – Lagakraftsbevis för detaljplan för Hässleholmen, 
Hässleholmen 3:1, Marklandsparken, Borås Stad.(2017/FN0072 214) 
 

e)Samhällsbyggnadsnämnden – Lagakraftsbevis för detaljplan för Sandared, Sandhults-
Rydet 1:22 m.fl., Borås Stad.(2016/FN0032 214) 
 

f)Samhällsbyggnadsnämnden – Lagakraftsbevis för detaljplan för Gånghester del av Hulta 
4:2 m.fl., Borås Stad.(2016/FN0032 214) 
 

g)Kommunfullmäktige - Delårsrapport januari–april 2017 för nämnderna och de 
kommunala bolagen (2017/FN0139 04) 
 

h)Förskolenämnden – Korrigering av § 95 Budget 2018:1 i Förskolenämndens protokoll 
från 2017-08-24 (2017/FN0121 04) 
 

i)Individ-och familjeomsorgsnämnden – Borås Stads program mot hemlöshet 
(2017/FN0064 75) 
 

j)Kommunstyrelsen – Regler för koncerninköp (2017/FN0141 059) 
 

k)Kommunfullmäktige – Inriktningsbeslut samordnad varudistribution (2017/FN0148 
050) 
 

l)Skolinspektionen – Yttrande gällande anmälan från Skolinspektionen om brister i 
tillsynsansvaret vid Blåklintens förskola (2017/FN0136 714) 
 

Beslut: 
Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 120 a – 120 l till handlingarna. 
 
§121 
Delegationsbeslut 
Lista nr 5 med delegationsbeslut från verksamheten för juli- september 2017.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna. 
 
§ 122  
Rapportering från kontaktpolitiker 
Ylva Lengberg (S), Stefan Lindborg (V) och Niklas Arvidsson (KD) har besökt Ängsgårdens 
förskola och rapporterade sina reflektioner därifrån.  
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Robert Sandberg (S) och Bo-Göran Gunnarsson (MP) har besökt LärKans förskola och 
rapporterade sina reflektioner därifrån.  
 
§ 123  
Övriga frågor 
Leif Häggblom (SD) ställer fråga kring rutin för information till nämndens ledamöter vid särskilda 
händelser i verksamheten. Presidiet tar med sig frågan och återkopplar vid nästkommande 
sammanträde.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
Leif Johansson Bo-Göran Gunnarsson 
Ordförande  
  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla onsdagen den 4 oktober.  
 
 
Emelie Hansson  
Nämndsekreterare 
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