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Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, torsdagen den 24 maj 2018 
kl 17:00 – 17:30.  

Beslutande Ledamöter 

Leif Johansson (S), Ordförande 
Linda Ikatti (S), 2:e vice ordförande 
Robert Sandberg (S) 
Eva Andersson (S) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Niklas Arvidsson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Stefan Lindborg (V) tjänstgörande för Lisa Tjärner (V) 
Stefan Medin (M) tjänstgörande för Marie Fridén (M) 
Solveig Landegren (C) tjänstgörande för Mattias Karlsson (M) 
Eric Johnson (MP) tjänstgörande för Jessica Bjurén (M) 

Närvarande Ersättare 
Ylva Lengberg (S) 
Hawalul Hassan (S) 
Kathy Johansson (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången)  
Carina Holmström, tf verksamhetschef och chef för barnhälsan (under 
ärendegenomgången) 
Ing-Marie Samuelsson, chef för kvalitet och utveckling (under 
ärendegenomgången) 
Linda Ruergård, HR-chef (under ärendegenomgången) 
Gunilla Nilsson, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Karin Vapnar, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Emelie Hansson, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid Förskoleförvaltinngen, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 29 maj,  
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 30 maj 2018 
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§ 59   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Niklas Arvidsson (KD) med Stefan Medin (M) som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 29 maj.      
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§ 60  

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Vid dagens nämndsammanträde utökas föredragningslistan med 
”Initiativärende – Extratjänster”, § 73 samt ”Organisation för arbetet med 
dataskyddsförordningen och utnämning av Dataskyddsombud”, § 74. 
Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.        
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§ 61   

Allmänhetens frågestund 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens nämndsammanträde.  
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§ 62 Dnr FN 2018-00036 3.5.10.1 

Svar på ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk 
omsorg - C Företaget Dagbarnvårdare Ekonomisk 
Förening 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker ansökan om bidrag till pedagogisk omsorg.         

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden i Borås Stad har granskat ansökan om bidrag till pedagogisk 
omsorg från C Företaget Dagbarnvårdare Ekonomisk Förening. Ansökan är 
inte komplett och följer inte Borås Stads ansökningshandlingar. 
Förskolenämnden avstyrker därför ansökan.               

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg från C Företaget 
Dagbarnvårdare Ekonomisk Förening                  
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§ 63 Dnr FN 2018-00023 3.5.10.1 

Svar på ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk 
omsorg- Nyckelpigornas barnomsorg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker ansökan om bidrag till pedagogisk omsorg.         

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden i Borås Stad har granskat ansökan om bidrag till pedagogisk 
omsorg från Nyckelpigornas barnomsorg. Ansökan är bristfällig och lever inte 
upp till de krav som ställs utifrån Skollag och Allmänna råd för pedagogisk 
omsorg. Ansökan är dessutom inte komplett och följer inte Borås Stads 
ansökningshandlingar. Förskolenämnden avstyrker därav ansökan.                 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg  - Nyckelpigornas 
Barnomsorg              
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§ 64 Dnr FN 2018-00061 2.4.1.25 

Tertialrapport 1 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner Tertialrapport 1 2018.         

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har upprättat en rapport för tertial 1. Rapporten avser 
perioden januari - april 2018. Förskolenämnden redovisar ett ekonomiskt 
resultat på -101 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för helåret är 
i nuläget enligt årsbudget. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde under 2018 och kommer 
att vara ett återkommande inslag i olika forum. Under perioden har en 
medborgardialog utförts på Almåsgymnasiet. Ytterligare en finns planerad 
under våren. 

Förskoleförvaltningen hade under perioden 170401-180331 en sjukfrånvaro på 
8,9 %. Andelen långtidssjuka över 60 dagar var 48,4 %. Andelen förskollärare 
och barnskötare låg i april på 45 respektive 24 %. Antalet inskrivna barn i våra 
förskolor var i april månad 144 eller 2,4 % fler än motsvarande månad förra 
året. Antal barn per årsarbetare låg i april på 5,5 barn per årsarbetare.                

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 1 2018 Förskolenämnden                  
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§ 65 Dnr FN 2018-00054 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Tokarpsberg, Bergdalen, 
Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 
1:1 m.fl. Borås Stad med nedanstående tillägg. Svaret översänds till 
Samhällsbyggnadsnämnden.   

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har berett tillfälle att yttra sig över detaljplan för 
Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad. Förskolenämnden 
tillstyrker detaljplanen men vill lyfta fram det som omnämns i planen inom 
område förskola. Förskolenämnden ser redan i dag ser ett stort behov av 
förskoleplatser som inte tillgodoses av befintliga förskolor. Planprogrammet 
föreslår byggnation av en ny förskola vilket bör ske oavsett om det skapas fler 
bostäder eller inte men än mer ökat behov av detta om ytterligare 300 bostäder 
byggs.  

Förskolenämnden påtalar vikten av att i ett tidigt skede beakta barnperspektivet 
vid anrättningar av trottoarer, vägar och parkeringar.     

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad.                  
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§ 66 Dnr FN 2017-00198 214 

Yttrande över detaljplan för del av Viared västra Viared 
14:19 m.fl. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för del av Viared  västra Viared 14:19 
m.fl. och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har berett tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av 
Viared västra Viared 14:19 m.fl. och tillstyrker denna. Förslaget innebär en 
förtätning, genom att byggrätterna utökas, inom befintligt industriområde. 
Gällande plan från 2011 har i delar visat sig svår att genomföra och har en 
exploateringsgrad som kan resultera i ett område som upplevs som glest och 
utspritt.  

Detaljplanens område lämpar sig inte för förskoleverksamhet och byggnationen 
kommer inte att resultera i något behov av fler förskoleplatser i området.               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning Ändring av detaljplan för del av Viared västra Viared 14:19 
m.fl..                
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§ 67 Dnr FN 2017-00188 214 

Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, 
Sjöhagen, Borås Stad.  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, 
Sjöhagen, Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har berett tillfälle att yttra sig över detaljplan för Sjömarken, 
Backabo 2:158, Sjöhagen, Borås Stad och tillstryker denna. Området ligger i 
Sjömarken, söder om Backhagsvägen och norr om gång-och cykelvägen som 
löper mellan Backhagsvägen och Björkhagsvägen. Planområdet är på 
kommunalägd mark på cirka 3000 kvadratmeter och består idag av sly, ungträd 
och utfyllnadsmassor som inte utgör någon funktion.   

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen, Borås Stad      
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§ 68 Dnr FN 2018-00002 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5, 
Sörmarksliden, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 
Sörmarksliden” och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden med 
tillägget att vara delaktig i utformandet av den lekplats som ska anläggas.         

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har berett tillfälle att yttra sig över detaljplan för Sörmarken, 
Bankbudet 5 Sörmarksliden och tillstyrker denna. Planens syfte är att 
möjliggöra för bostäder i ett bostadskvarter på Sörmarken. Den största delen av 
planområdet skall vara anpassat för LSS-boende, men även möjliggöra för 
andra kommunala verksamheter om det skulle behövas i framtiden. Uppdraget 
omfattar marken som idag är bostadsmark utan byggrätt i slutet av 
Sörmarksliden, samt en del av naturområdet bredvid där en ny lokalisering för 
lekplats skapas. Planområdet omfattar ungefär 6200 kvadratmeter.  

Förskolenämnden önskar vara delaktig i utformandet av den lekplats som skall 
anläggas så att även förskolor kan använda den i sin undervisning               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 Sörmarksliden                  
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§ 69 Dnr FN 2017-00001 332 

Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) - 
Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningens tjänstemän i uppdrag att 
tillsammans med Tekniska förvaltningen ge förslag på parklek med bemanning, 
i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till Stadsparkens 
lekplats.       

Sammanfattning av ärendet 

Marie Fridén (M) och Oliver Åberg (M) har vad Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2016-12-21 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås att 
ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram 
ett förslag på parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg 
och Stockholm, till Stadsparkens lekplats. , 

Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden, Förskolenämnden och 
Fritids-och folkhälsonämnden.   

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 att bifalla motionen.  

Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningens tjänstemän i uppdrag att 
tillsammans med Tekniska förvaltningen ge förslag på parklek med bemanning, 
i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till Stadsparkens 
lekplats.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22 § 55 

Motion av Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) - Bemannad 
parklek året runt på Stadsparkens lekplats        
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§ 70 Dnr FN 2018-00062 2.4.2.0 

Användning av buffert 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att använda 3 500 tkr ur bufferten för 
volymökningar i verksamheten.        

Sammanfattning av ärendet 

Antalet inskrivna barn i våra förskolor och antalet barn i fristående förskolor 
eller fristående pedagogisk omsorg har ökat mer än budgeterat.               

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-24 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr FN 2018-00065 1.1.3.0 

Arvode vid deltagande i medborgardialoger 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltar vid 
nämndens medborgardialoger under 2018 erhåller arvode i enlighet med  
Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser och ersättningar till 
kommunens förtroendevalda.      

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad har beslutat att alla nämnder ska genomföra medborgardialoger som 
en möjlighet för politikerna att möta kommuninvånarna i en demokratisk 
process. Förskolenämnden ska genomföra fyra medborgardialoger under 2018.       
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§ 72 Dnr FN 2018-00068 2.3.2.1 

Anställning av verksamhetschef till 
Förskoleförvaltningen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar enhälligt att anställa Carina Holmström som 
verksamhetschef på Förskoleförvaltningen.      

Sammanfattning av ärendet 

Till tjänsten som verksamhetschef på Förskoleförvaltningen har 9 personer 
intervjuats. Intervjuerna har skett i fyra olika grupper: ledningsgrupp, facklig 
grupp, förskolechefsgrupp och presidium. Därefter har 5 personer testas, varav 
2 personer gjort djuptester.  

Carina Holmström har sedan tidigare erfarenhet av att leda andra chefer samt 
även erfarenhet som barnhälsochef och förskolechef. Samtliga grupper är eniga 
om att man vill ha Carina Holmström som verksamhetschef på 
Förskoleförvaltningen.                
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§ 73 Dnr FN 2018-00075 2.3.6.0 

Initiativärende - Extratjänster 

Förskolenämndens beslut 

Förskoleförvaltningen uppdras att till ett av nämndens kommande 
sammanträden redogöra för initiativärendets frågeställningar gällande 
extratjänster.     

Sammanfattning av ärendet 

Allianspartierna i Förskolenämnden genom Niklas Arvidsson (KD) lägger vid 
dagens sammanträde fram ett initiativärende ”Extratjänster” (bilaga 1 till 
protokollet), där man vill ha svar på ett antal frågor gällande extratjänster.  

Ordföranden finner att nämnden bifaller Allianspartiernas initiativärende.      
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§ 74 Dnr FN 2018-00072 1.2.3.0 

Organisation för arbetet med dataskyddsförordningen 
och utnämning av Dataskyddsombud  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud från och med den 25 maj 
2018. 

Personuppgiftsombud Björn Borggrens nuvarande uppdrag som 
personuppgiftsombud upphör från och med den 25 maj 2018. 

Förskolenämndens delegationsordning kompletteras med följande tillägg: 
Förskolenämnden uppdrar till Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef att fatta 
beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar.       

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande 
personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen 
högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För 
att Borås Stad ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av 
avgörande betydelse med en tydlig organisation för arbetet. Organisationen 
klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen.   

Nämnden är personuppgiftsansvarig och ska enligt dataskyddsförordningen 
utse dataskyddsombud.            
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§ 75 Dnr FN 2018-00008 1.4.1.25 

Anmälningsärenden  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-04-16 – 2018-05-14 till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-04-16 – 2018-05-14.                
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§ 76 Dnr FN 2018-00007 1.2.3.25 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 24 maj 2018.       

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 2.    
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§ 77 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Inga kontaktpolitikerbesök rapporteras.        

 

 

 



INITIATIVÄRENDE FÖRSKOLENÄMNDEN 2018-05-14
ALLIANSPARTIERNA 
Extratjänster

Extratjänsterna är en av flera subventionerade anställningsstöd i Sverige idag och 
lanserades 2015 speciellt riktad mot offentlig sektor och senare även ideell sektor 
samt privata utförare inom välfärden.

Genom extratjänster har kommun, landsting och privata utförare inom välfärden 
möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Extratjänster riktas 
främst till personer som av olika skäl som står långt från arbetsmarknaden. Idag 
omfattas deltagare som varit i jobb- och utvecklingsgarantin samt vissa nyanlända 
invandrare. Extratjänster är ett verktyg som kan ge båda nyanlända och 
långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare som anställer med extratjänst får ett ekonomiskt stöd motsvarande 
lönekostnaden upp till 12 månader, ett stöd som kan förlängas ytterligare med 12 
månader. Subvention för handledarstöd ingår.

Det är viktigt att arbetsuppgifterna som ryms inom extratjänster är sådana som 
arbetsgivarna annars inte hade anställt en person för att utföra. Risken är annars 
påtaglig att vanliga anställningar, som hade tillkommit utan lönesubvention, trängs 
undan.

 
Med ovanstående taget i beaktande vill vi ha svar på:

- Hur många extratjänster finns inom förvaltningen?
- Vad är syftet och arbetsuppgifterna för extratjänsterna?
- Hur många handledare finns utbildade för uppdraget?
- Vad är kostnaden för  förvaltningen?
- Vilka konsekvenserna bli det, för den anställde och för nämnden, om 

statsbidraget försvinner?

 

 
För Moderaterna För Liberalerna
Marie Fridén Linda Rudenwall

För Centerpartiet För Kristdemokraterna
Solveig Landegren Niklas Arvidsson
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