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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Olovsholmsgatan 32, plan 2, sal Fristad, tisdagen den 19 juni 2018 kl 13:00- 15:40.  

Beslutande Ledamöter 

Leif Johansson (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Eva Andersson (S) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Leif Häggblom (SD) 
Agron Cela (S) tjänstgörande för Linda Ikatti (S) 
Ylva Lengberg (S) tjänstgörande för Robert Sandberg (S) 
Stefan Lindborg (V) tjänstgörande för Lisa Tjärner (V) 
Solveig Landegren (C) tjänstgörande för Mattias Karlsson (M) 
Hawalul Hassan (S) tjänstgörande för Jessica Bjurén (M) 
Kathy Johansson (SD) tjänstgörande för Niklas Arvidsson (KD) 

  
 

Övriga Tjänstemän 
Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången)  
Carina Holmström, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Marie Gerdin, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Ing-Marie Samuelsson, chef för kvalitet och utveckling (under 
ärendegenomgången) 
Anna-Maria Isaksson tf chef för barnhälsan (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, onsdagen den 20 juni  
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla onsdagen den 20 
juni 2018 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 78-92 
 Emelie Hansson  

 Ordförande 
  

 Leif Johansson   

 Justerare 
  

 Solveig Landegren  
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§ 78  

Efter nämndsammanträdets öppnande påbjöd ordföranden en tyst stund för 
nyligen bortgångna Gunvie Peeker, ersättare i Förskolenämnden.  

 

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Solveig Landegren (C) med Eva Andersson (S) som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, onsdagen den 20 juni.           
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§ 79   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.      

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(17) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-19 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80  

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens nämndsammanträde.      
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§ 81 Dnr FN 2017-00195 012 

Rapport: Uppföljning av interna inköp 
(Förskolenämndens verksamhetsår 2017) 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden mottager upprättad rapport ”Uppföljning av interna inköp” 
och lägger denna till handlingarna.          

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden uppdrog 2017-12-20 åt Förskoleförvaltningen att till 
nämndens sammanträde i juni 2018 redovisa en uppföljning på de tjänster som 
köpts in under året (kost, lokalvård, vaktmästeri och bemanning) och hur de har 
fallit ut avseende kvalitet och likvärdighet.      

Bedömningen i rapporten är att kvaliteten och likvärdigheten avseende kost, 
lokalvård, vaktmästeri och bemanning inte har förbättrats sedan 
Förskolenämnden startats. Förskolenämnden har formellt ansvar för 
verksamheterna men har i realiteten svårt att leda, fördela och följa upp arbetet. 
Bedömningen är att förvaltningen inte fullt ut får det resultat som efterfrågas. 

Det ekonomiska resultatet för kost- och lokalvårdsorganisationen följs inte upp 
på förskolenivå, därmed går det inte att bedöma om kost- och lokalvården 
kostar mer på förskolor med högre service- och kvalitetsgrad jämfört med 
förskolor med lägre service- och kvalitetsgrad. Otydlig ekonomisk budgetering 
och uppföljning från stadsdelstiden och bristande ekonomisk uppföljning på 
enhetsnivå gör att det är svårt att avgöra om de faktiska ekonomiska 
kostnaderna stigit i den nya förvaltningen.    

I rapporten ges även förslag på åtgärder för hur Förskolenämnden kan verka 
för att förbättra kvalitén och likvärdigheten inom områdena kost, lokalvård, 
vaktmästeri och bemanning.           

Beslutsunderlag 

1. Rapport 2018-05-23 ”Uppföljning av interna inköp”                 
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§ 82 Dnr FN 2018-00053 1.1.3.1 

Yttrande över remiss: Plan för jämställdhetsintegrering 
till Borås Stads nämnder och bolag 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad Plan för jämställdhetsintegrering  och 
översänder densamma till Fritids-och folkhälsonämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 
Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 
upp och revidera arbetet.  

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 
höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Arbetet sker inom tre målområden; 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

 Makt och hälsa 

 Makt och mäns våld mot kvinnor 

Varje nämnd/bolag har fått i uppdrag att utarbeta en plan för 
jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. 
Planen ska innehålla: 

 Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden 
utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender budget) 

 Redovisning av tre mål som nämnden/bolaget ska uppnå under 
planperioden 

 Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder               

Beslutsunderlag 

1. Program för jämställdhetsintegrering 2018 

2. Förskoleförvaltningens Plan för jämställdhetsintegrering                  
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§ 83 Dnr FN 2018-00063 3.1.1.0 

Projekteringsframställan för Strandvägens förskola, 
Strandvägen, Sandared 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker projekteringsframställan för nybyggnation av 
Strandvägens förskola, Strandvägen 14 Sandared, Sandhults-Rydet 1:22.         

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden hemställde 2017-10-04 Lokalförsörjningsnämnden att starta 
en förstudie för en nybyggnation av en förskola med 120 platser på 
Strandvägen i Sandared. Förstudiekonto startades 2017-12-12. Projektet finns 
med i Borås Stads investeringsbudget 2019 med en budget om 34 500 000 kr.  
Behovet av förskoleplatser i området är stort omnämns även i 
Lokalresursplanen för 2018-2020. Önskemålet är att förskolan ska stå 
inflyttningsklar 2020.    

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för Strandvägens förskola, Strandvägen Sandared.               
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§ 84 Dnr FN 2018-00070 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Lugnet, Innerstaden 1:3, 
Nötskrikan, Borås Stad  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Lugnet, Innerstaden 1:3, Nötskrikan, 
Borås Stad och betonar vikten av att beakta behovet av ytterligare 
förskoleplatser i centrum. Svaret översänds till Samhällsbyggnadsnämnden.       

Reservationer/Protokollsanteckning 

Leif Häggblom (SD) och Kathy Johansson (SD) deltar ej i beslutet.       

Sammanfattning av ärendet 

Planområdet tillhör stadsdelen Lugnet och ligger vid Gustav Adolfs kyrka.  
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del. Detta 
genom att tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där 
idag. Detaljplanen ger även möjlighet till etablering av centrumverksamhet vid 
markplan. Den nya bebyggelsen planeras för en volym på tre till fyra våningar.    

I detaljplanen omnämns att fyra förskolor ligger i området. Efter avstämning 
med Samhällsbyggnadsförvaltningen framkommer att de som åsyftas är 
Mariagårdens förskola, Freineförskolan Ejdern, förskolan Idealiv och 
Kvarngården mini. Frejneförskola Ejdern och förskolan Idealiv är två 
friförskolor som inte är i kommunal regi. Kvarngården mini har flyttat till 
Skogsängens förskola i ett annat område. Däremot ligger Kvarngården och 
Mariagården inom området. Förskolenämnden vill poängtera att dessa förskolor 
är fullbelagda och att det är av vikt att i ett tidigt skede beakta behovet av fler 
förskoleplatser i centrum i samband med att områden förtätas.       

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Lugnet, Innerstaden 1:3, Nötskrikan, Borås Stad.                
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§ 85 Dnr FN 2018-00073 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för del av Dalsjöfors, Gårda 8:1 
m.fl., Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för del av Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl., 
Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.         

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är enligt planbeskrivningen att komplettera centrala 
Dalsjöfors med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt ge 
möjlighet till fortsatt småskalig kontor – och serviceverksamhet. Detaljplanen 
möjliggör byggrätt för cirka 44 bostäder inom planområdet, inklusive befintliga 
lägenheter.  

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 
Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 
förskolor. Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 
barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar 
planeras.            

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för del av Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl., Borås Stad                
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§ 86 Dnr FN 2018-00077 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Södra Sjöbo, 
Trådskivlingen 5, Borås Stad  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5, Borås 
Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.         

Sammanfattning av ärendet 

Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för fastigheten 
Trådskivlingen 5. Genom att upphäva tomtindelningsbestämmelsen tillåts att 
fastigheten styckas av. Bestämmelser gällande exploateringsgrad, byggnadshöjd 
och ändamål bibehålls i planändringen. 

Området ligger utmed Johannelundsgatan i Sjöbos industriområde som vetter 
mot Nordskogsleden. I samband med att områden utvecklas och förtätas med 
bostäder vill Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt 
utbyggnad av förskolor. Förskolenämnden vill också poängtera att man bör 
beakta barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer och 
cykelvägar planeras              

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5, Borås Stad                 
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§ 87 Dnr FN 2018-00078 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Järnvägen 4:2, Simonsland, 
Borås Stad  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Järnvägen 4:2, Simonsland, Borås 
Stad och påtalar vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i 
centrum. Svaret översänds till Samhällsbyggnadsnämnden.         

Sammanfattning av ärendet 

Enligt planbeskrivningen är planens syfte är att möjliggöra en förtätning av 
Simonsland genom att skapa nya byggrätter för bostäder, kontor och hotell. 
Planområdet är beläget i Simonsland, i norra delen av centrum och är uppdelat i 
två delar. Planområdet omfattar innergården direkt söder om Viskan och ett 
område norr om Viskan där byggnaden Tystanden är placerad samt ytan 
bakom, som idag fungerar som parkeringsplats. Områdets storlek är ca 0,9 
hektar (8 655 m2) och det är fastighetsbolaget Kanico som äger marken. 

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 
Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 
förskolor i centrum. Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 
barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar 
planeras.               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för Järnvägen 4:2, Simonsland, Borås Stad.                   
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§ 88 Dnr FN 2018-00085 2.4.1.25 

Månadsrapport maj 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport maj 2018.         

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapporten avser perioden januari-maj 2018. Förskolenämnden redovisar 
ett resultat på +1 100 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

Två medborgardialoger har utförts, en på Almåsgymnasiet och en på 
Högskolan i Borås.  

Andelen förskollärare och barnskötare låg i maj på 45 respektive 24 %. 

Antal barn per årsarbetare låg i maj på 5,5 barn per årsarbetare.                

Beslutsunderlag 

Månadsrapport maj 2018 Förskolenämnden.       
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§ 89 Dnr FN 2018-00086 1.1.6.0 

Återrapportering av medborgardialog vid Högskolan i 
Borås 22 maj 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger redovisningen från medborgardialogen den 22 maj till 
handlingarna.         

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöter och ersättare från Förskolenämnden deltog den 22 maj vid 
medborgardialog på Högskolan i Borås. Medborgardialogen inleddes med en 
kort presentation av förvaltningschef för Förskoleförvaltningen och ordförande 
för Förskolenämnnden, som också informerade kring Förskolenämnden och 
dess uppdrag.  

Fyra studenter från Förskollärarprogrammet deltog. De har kommit olika långt i 
sin 3,5 år långa utbildning. Dialogen handlade om ämnen såsom val av 
utbildning och yrke, framtid, VFU och deras tankar om Borås Stad som 
arbetsgivare.         

Beslutsunderlag 

Redovisning av medborgardialog vid Högskolan i Borås den 22 maj 2018.       
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§ 90 Dnr FN 2018-00008 1.4.1.25 

Anmälningsärenden  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-05-15 – 2018-06-10 till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-05-15 – 2018-06-10.                
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§ 91 Dnr FN 2018-00007 1.2.3.25 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 19 juni 2018.       

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 3.    
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§ 92 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Inga kontaktpolitikerbesök rapporteras.       

 

Övrigt 

Ordförande och 1:e vice ordförande informerar nämnden om invigningen av 
den rullande förskolan Tittut som ägde rum idag den 19 juni.  

 

Mötets avslutande 

Då dagens sammanträde är det sista inför sommaren önskas nämndens 
ledamöter, ersättare och tjänstemän en trevlig sommar. Nämndens ordförande 
tillönskas detsamma.  

 


