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Instans 

Förskolenämnden 

Plats och tid: Digitalt sammanträde från Utgårdsgatan 9, Borås, torsdagen den 28 januari 2021 kl 17:00 – 
19:25. 

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) 
Gunilla Christoffersson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Anne Rapinoja (V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ersättare 
Hawalul Hassan (S) 
Agron Cela (S) 
Maria Frankert (S) 
Pernilla Tejemark (C) 
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 (under ärendegenomgången) 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under § 7) 
Henrik Brundin, lokalsamordnare (under ärendegenomgången) 
Carina Holmström, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Marie Thorén, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Olof Fredholm, chef för administration (under ärendegenomgången) 
Monica Provén, chef för barnhälsa (under ärendegenomgången) 
Frida Nermansson, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Ida Westin, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid 
Digital justering fredag 29 januari 2021. 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla fredag 29 januari 2021. 

Paragrafer §§ 5-15 
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§ 5 

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Wiwi Roswall med Gunilla Christoffersson som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, fredagen den 29 januari. 
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§ 6 

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 7 Dnr FN 2020-00178 1.2.4.2 

Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2022-2024 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner Lokalbehovsplan för planperioden 2022-2024 
och översänder densamma till Lokalförsörjningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Lokalbehovsplanen ska redovisa Förskolenämndens samtliga lokalbehov 2022-
2024. Behovet kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund 
för Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsplan. Lokalbehov som 
inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

Antalet barn i förskoleålder har räknats ned något i den senaste 
befolkningsprognosen i förhållande till 2019 års prognos. 

Syftet med lokalbehovsplanen är att trygga tillgängligheten till goda och 
ändamålsenliga lokaler, samt få en ekonomisk hållbar lokalplanering. 
Lokalbehovsplanen är det underlag som Förskolenämnden lämnar till 
Lokalförsörjningsnämnden som sedan ligger till grund för de lokal- och 
investeringsplaner Lokalförsörjningsnämnden förelägger Kommunstyrelsen 
inför kommande budgetarbete. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2022-2024.  
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§ 8 Dnr FN 2021-00012 1.1.3.25 

Informationsärende - Presentation av ny förskola för 
Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.  

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Marie Thorén informerar om planeringen för Lundens 
förskola som blir en ny förskola på Bergsäter. Förskolan kommer att byggas 
enligt Skolverkets riklinje för barngruppers storlek och kommer ha plats för 120 
barn. 

Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
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§ 9 Dnr FN 2020-00147 1.2.3.3 

Svar på revisionsrapport - Beslutsgången avseende 
Lilla Safiren 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättat svar på Revisionsrapport – 
Beslutsgången avseende Lilla Safiren och översänder svaret till Stadsrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en granskning avseende 
beslutsgången vid avvecklingen av Lilla Safiren. 

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden behöver säkerställa att beslut 
fattas av en behörig instans och enligt rätt lagrum. Åtgärderna är i 
Stadsrevisionens mening väsentliga för en transparent beslutsprocess som 
möjliggör för kommunens medlemmar att få lagligheten i nämndens beslut 
prövad. 

Förskolenämnden har vidtagit åtgärder med anledning av Stadsrevisionens 
rapport.  

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport - Granskning av beslutsgången avseende Lilla Safiren 
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§ 10 Dnr FN 2020-00180 2.8.1.0 

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden fastställer reviderad Plan vid samhällsstörningar och 
extraordinära händelser. 

Planen är giltig till och med 2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämndens föregående Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser var gällande till och med 2018. Våren 2020 startade Förskole-
förvaltningen arbetet med att se över förvaltningens krisledningsorganisation 
inklusive plan. I samband med detta arbete ställdes Förskoleförvaltningen inför 
en skarp samhällsstörning, en pandemi. 

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet 
om exakt vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Planen är 
tänkt att fungera som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt 
under den inledande fasen men även senare under arbetets gång. Stora delar av 
krishanteringen kan och ska genomföras med ordinarie organisation och med 
personal i sina vanliga roller. 

Ett förslag på reviderad plan har nu tagits fram. Plan avser organisation av 
krisledningsarbete på förvaltningsnivå. Krisledningens organisation har setts 
över och delar samt textavsnitt i planen har gjorts om för att harmonisera med 
Borås Stads centrala Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 
händelser. 

Syftet med nämndens lokala plan är att så effektivt som möjligt arbeta för att 
begränsa skador och att behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal 
servicenivå och funktion. 

Planen är giltig till och med 2024. 

Beslutsunderlag 

1. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 
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§ 11 Dnr FN 2020-00106 2.9.2.1 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att undanta lärplattformen Ping Pong och 
kommunikation därifrån från tillgänglighetsanpassning med hänvisning till 
oskäligt betungande anpassning, med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service: 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
2018:1937 i kraft. Enligt lagen ska digital service som tillhandahålls av en 
offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll vara 
tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen. 

En förvaltning kan göra undantag av vissa delar om det kräver ”oskäligt 
betungande anpassning” för att klara lagstiftningens alla delar. Bestämmelser 
om det finns i 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Vid bedömningen om anpassningen är oskäligt betungande ska bland annat den 
offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser 
samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de 
uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning. 

Upphandling av ny lärplattform är planerad att genomföras. Med hänsyn till 
detta bedömer Förskolenämnden att tillgänglighetsanpassning av lärplattformen 
Ping Pong och kommunikation därifrån skulle kräva ett oskäligt betungande 
arbete. Ping Pong föreslås därför att undantas från tillgänglighetskraven. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut: Undantag från Lag om tillgänglighet till 
digital offentlig service 2020-05-25 

2. Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
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§ 12 Dnr FN 2020-00127 3.5.2.0 

Miljömålsuppföljning 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 3 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 beskriver 
hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av Kommunfullmäktige 
beslutade målen. 

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport tertial 3 2020  
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§ 13 Dnr FN 2020-00085 3.5.10.2 

Stängning av öppna förskolans verksamheter på 
familjecentralerna 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att stänga öppna förskolans fysiska verksamheter på 
familjecentralerna. Beslutet innebär att möjlighet finns för en succesiv öppning 
av en digital verksamhet. Beslutet gäller till och med 22 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hänsyn till regeringens uppmaning att kommuner och regioner bör stänga 
all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig 
beslutar Förskolenämnden att stänga öppna förskolans fysiska verksamheter på 
familjecentralerna. Beslutet omfattar Öppna förskolan Boda, Öppna förskolan 
Centrum, Öppna förskolan Norrby och Öppna förskolan Sjöbo. 
Verksamheterna har dock möjlighet att succesivt öppna för en digital 
verksamhet. 

Öppna förskolan på familjecentralerna har varit öppna efter behovsprövning 
fram till 21 december 2020, medan övriga öppna förskolor har hållits stängda. 
Förskoleförvaltningen stängde den öppna förskolans verksamhet på 
familjecentralerna den 22 december efter regeringens uppmaning den 18 
december 2020. 

Detta beslut fastställer regeringens uppmaning till kommuner och regioner om 
att stänga all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är 
nödvändig. Regeringen framför i sin uppmaning den 18 december 2020 att 
öppna förskolor är ett exempel på vad som anses som inte nödvändig 
verksamhet. 

Beslutet att stänga den fysiska verksamheten gäller till och med 22 februari 2021 
och kan komma att förlängas. 
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§ 14 Dnr FN 2021-00001 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 170 Stöd till Borås näringsliv 
Dnr: 2020-00206 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 171 Riktlinjer för 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder 
Dnr: 2020-00207 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 188 Miljörapport 2020 
Dnr: 2020-00159 

4. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Förskolenämnden december 2020 
Dnr: 2020-00035 

5. Årsarvodering och förtroendevaldas arvoden 2021 
Dnr: 2021-00004 

6. Interkommunal ersättning, fristående och kommunal huvudman 
Dnr 2021-00006 

7. Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till 
Borås kommuns klagomålshantering - Kvargårdens förskola 
Dnr: 2020-00146 

8. Inkomna synpunkter december 2020 
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§ 15 Dnr FN 2021-00002 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

1. Anmälan av kränkande behandling 
Dnr: 2020-00002 och 2021-00005 

2. Utredning av kränkande behandling 
Dnr: 2020-00002 

3. Uppsägning av lokal - Övrekvarngatan 29 
Dnr: 2020-00076 

4. Tillsynsbeslut 2020 - Svenska Kyrkan Kyrkbacken 
Dnr: 2020-00200 

5. Tillsynsbeslut 2020 - Svenska kyrkan Änglabacken 
Dnr: 2020-00200 

6. Tillsynsbeslut 2020 - Svenska kyrkan Ansgarsbacken 
Dnr: 2020-00200 

7. Tillsynsbeslut 2020 - Montessoriförskolan Pyramiden 
Dnr: 2020-00200 

8. Tillsynsbeslut 2020 - Montessoriförskolan Malmen 
Dnr: 2020-00200 

9. Tillsynsbeslut 2020 - Montessoriförskolan Globen 
Dnr: 2020-00200 

10. Tillsynsbeslut 2020 – Idealiv 
Dnr: 2020-00200 

11. Tillsynsbeslut 2020 - Förskolan Paletten 
Dnr: 2020-00200 

12. Tillsynsbeslut 2020 - Freinetförskolan Ejdern 
Dnr: 2020-00200 

13. Tillsynsbeslut 2020 - Borås Kristna förskola Guldbaggen 
Dnr: 2020-00200 

14. Delegationsbeslut B7 december- Tillsvidareanställningar 
Dnr: 2020-00046 
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15. Delegationsbeslut B8 november - Tidsbegränsade anställningar 
Dnr: 2020-00046 




