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Instans 
Förskolenämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, onsdagen den 20 december 2017 
kl 15:30- 18:30.  

Beslutande Ledamöter 
Leif Johansson (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Linda Ikatti (S), 2:e vice ordförande 
Robert Sandberg (S) 
Lisa Tjärner (V)  
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Leif Häggblom (SD)  
Ylva Lengberg (S) 
Stefan Medin (M) 
Linda Rudenwall (L) 
Solveig Landegren (C) 
 

 
 

 Ersättare 
Helena Gillberg (S) 
Hawalul Hassan (S) 
Stefan Lindborg (V) 
Erik Johnson (MP) 
 

 
 

Övriga närvarande Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef 
Carina Holmström, chef barnhälsa (under ärendegenomgången) 
Ing-Marie Samuelsson, chef för kvalitet och utveckling (under ärendegenomgången) 
Malin Molid Sveningsson, verksamhetschef  (under ärendegenomgången) 
Marie Gerdin, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Linda Ruergård, HR chef (under ärendegenomgången) 
Gunilla Nilsson, personalföreträdare (under ärendegenomgången) 
Karin Vapnar, personalföreträdare (under ärendegenomgången) 
Emelie Hansson, nämndsekreterare  

Justerare Stefan Medin (M) med Marie Fridén (M) som ersättare.  

Justeringens plats och tid Förskoleförvaltningen, 2017-12-22 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 157-171 

 Emelie Hansson  

 Ordförande 
  

 Leif Johansson  

 Justerare 
  

 Stefan Medin  
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§ 161 Dnr FN 2017-00183 21 

Lokalplan Förskolenämnden 2018-2030 ............................................. 7 
§ 162 Dnr FN 2017-00071 214 

Remissvar: Detaljplan för del av Centrum Vulkanus 15, Borås Stad .. 8 
§ 163 Dnr FN 2017-00180 214 

Remissvar: Detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. - Vinkelvägen 
Borås Stad ........................................................................................... 9 

§ 164 Dnr FN 2017-00182 041 
Budget 2018:2 ................................................................................... 10 

§ 165 Dnr FN 2017-00186 049 
Månadsrapport Förskolenämnden november 2017 ........................... 12 

§ 166 Dnr FN 2017-00188 214 
Remissvar: Detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen, 
Borås Stad. ........................................................................................ 14 

§ 167 Dnr FN 2017-00195 012 
Förskolenämndens verksamhetsår 2017 .......................................... 15 

§ 168 Dnr FN 2017-00201 012 
Initiativärende från allianspartierna 2017-12-20 ................................ 16 

§ 169 Dnr FN 2017-00173 009 
Anmälningsärenden .......................................................................... 17 

§ 170 Dnr FN 2017-00174 002 
Delegationsbeslut .............................................................................. 18 

§ 171 
Övriga frågor ..................................................................................... 19 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(19) 

Sammanträdesdatum 
2017-12-20 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 157   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 
Stefan Medin (M) tillsammans med Marie Fridén (M) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen 
äger rum på Förskoleförvaltningen fredagen den 22 december 2017.     
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§ 158   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ytterligare ett 
beslutsärende ”Initiativärende 2017-12-20” från Allianspartierna, § 168.  
Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.    
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§ 159   

Allmänhetens frågestund 
Fyra personer deltar och ställer frågor under allmänhetens frågestund. Frågorna 
som ställs berör personalsituationen i förskolor, bristen på vikarier, bristen på 
utbildad personal samt hur man förbättrar arbetsmiljön för de som arbetar i 
verksamheten.       
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§ 160 Dnr FN 2017-00189 002 

Ändring i Delegationsförteckning Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner förslag till ändring i Delegationsförteckning 
Förskolenämnden.       

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden godkänner förslag till ändring i Delegationsförteckning 
Förskolenämnden på två ställen. Dels under punkt 2.A.5 som är tillagd ”Beslut 
om förtur i förskola utifrån fysiska, psykiska eller andra skäl.” samt under punkt 2.D.6 
som också är tillagd” Verkställighet att för nämndens räkning till Skolinspektionen avge 
handlingar och annat material i samband med anmälningsärenden rörande ärenden som rör 
enskilda barn.”              

Beslutsunderlag 
Förslag till ändring i Delegationsförteckning Förskolenämnden samt befintlig 
Delegationsförteckning Förskolenämnden.      
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§ 161 Dnr FN 2017-00183 21 

Lokalplan Förskolenämnden 2018-2030 

Förskolenämndens beslut 
Förskoleämnden beslutar att godkänna Lokalplan Förskolenämnden 2018-2030.        

Sammanfattning av ärendet 
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. 
Det är av stor vikt att optimera storleken på de förskolor som byggs och att 
förskolorna utformas så att de lockar till lärande. 

Lokalernas beskaffenhet varierar såväl i byggnadsstatus som i ändamålsenlighet. 
Ett flertal förskolor är i behov av renovering och upprustning av lokalerna 
och/eller utemiljön.  

Förskolenämnden behöver involveras och vara delaktig 
samhällsbyggnadsprocessen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp eventuella 
planer på förtätningar och större nybyggnationer i kommunen som påverkar 
behovet av nya förskolor. 

Behovet av förskoleplatser i lokalplanen har tagits fram med 
befolkningsprognosen som grund.                

Beslutsunderlag 
Lokalplan Förskolenämnden 2018-2030.     
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§ 162 Dnr FN 2017-00071 214 

Remissvar: Detaljplan för del av Centrum Vulkanus 15, 
Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för del av Centrum, Vulkanus 15, Borås 
Stad och påtalar vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i 
centrum i och med utökningen av bostäder.      

Sammanfattning av ärendet 
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.             

Beslutsunderlag 
Detaljplan för del av Centrum Vulkanus 15, Borås Stad      
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§ 163 Dnr FN 2017-00180 214 

Remissvar: Detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. - 
Vinkelvägen Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker Detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. - 
Vinkelvägen Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.         

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden ställer sig positiv till detaljplanen och har inget att erinra mot 
granskningsförslaget.               

Beslutsunderlag 
Detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl.- Vinkelvägen Borås Stad    
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§ 164 Dnr FN 2017-00182 041 

Budget 2018:2 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna Budget 2018:2.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunbidraget för 2018 fastställdes av Kommunfullmäktige den 23 
november 2017. Förskolenämnden har i budget 2018:2 tillförts 9 000 tkr för att 
kvalitetssäkra verksamheten samt ytterligare 5 600 tkr för att bibehålla och 
rekrytera personal. 

Förskolenämnden ansvarar för utbildning inom förskola, öppen förskola, 
pedagogisk omsorg samt familjecentraler inom Borås Stad. Förskolenämnden 
ansvarar för verksamhet för barn från 6 månaders ålder fram till dess att barnet 
går över till grundskolans verksamhetsområde.  

Statsbidrag för minskade barngrupper har minskat mellan läsåret 17/18 och 
läsåret 16/17. 

För att närma sig en snittnivå av kommunerna i Sjuhärad krävs en ordentlig 
satsning för att höja löneläget. Detta skulle också förbättra konkurrenskraft vid 
nyrekrytering. För att säkerställa kompetensen i verksamheten har 
Förskolenämnden vidtagit flera åtgärder.  

Den uppsökande verksamheten behöver utvecklas mer och förskolans 
verksamhet bli än mer tillgänglig för alla vårdnadshavare, oavsett bakgrund och 
var man bor.  

Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. Flera nya enheter som öppnat under 
hösten 2017 får helårseffekt i budgeten under 2018. Dessutom öppnar två nya 
enheter under 2018 och ett par andra enheter utökas. Det finns behov av fler 
enheter inom ett flertal områden.  

Yrkanden 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén, Stefan Medin (M), Linda 
Rudenwall (L) och Solveig Landegren (C) yrkar på att tillägg görs i Budget 
2018:2 ( se bilaga 1 till protokollet).  

Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), 
Robert Sandberg (S), Lisa Tjärner (V), Bo-Göran Gunnarsson (MP) och Ylva 
Lengberg (S) yrkar på att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut.     
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Propositionsordningar 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden 
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 
JA röstas av Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert Sandberg (S), Lisa 
Tjärner (V), Bo-Göran Gunnarsson (MP) och Ylva Lengberg (S).  

NEJ röstas av  Marie Fridén, Stefan Medin (M), Linda Rudenwall (L) och 
Solveig Landegren (C).  

Leif Häggblom (SD) avstår från att rösta.  

Förskolenämnden har således med 6 röster mot 4 beslutat i enlighet med den 
rödgröna gruppens yrkande.  

Marie Fridén, Stefan Medin (M), Linda Rudenwall (L) och Solveig Landegren 
(C) reserverar sig mot beslutet.    

Beslutsunderlag 
Budget 2018:2    
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§ 165 Dnr FN 2017-00186 049 

Månadsrapport Förskolenämnden november 2017 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att godkänna Månadsrapport, november 2017        

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten avser perioden januari-november 2017. Periodens 
ekonomiska resultat är ett överskott om 4 082 tkr i förhållande till periodens 
budget. Prognosen för helåret är +1 500 tkr. Statsbidraget för minskade 
barngrupper för läsåret 2017/18 är ca 5 000 tkr lägre än för läsåret 16/17. 

Under perioden har tre medborgardialoger genomförts.  

Antal barn per årsarbetare ligger i november på 5,5 barn per årsarbetare.   

Beslutsunderlag 
Månadsrapport Förskolenämnden, november 2017.       

Yrkanden 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén, Stefan Medin (M), Linda 
Rudenwall (L) och Solveig Landegren (C) lägger ett alternativt förslag till beslut 
om att Kommunfullmäktiges uppdrag 3.2.1 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”. 

Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), 
Robert Sandberg (S), Lisa Tjärner (V), Bo-Göran Gunnarsson (MP) och Ylva 
Lengberg (S) yrkar på att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut.   

Propositionsordningar 
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     
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Omröstningsresultat 
JA röstas av Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert Sandberg (S), Lisa 
Tjärner (V), Bo-Göran Gunnarsson (MP) och Ylva Lengberg (S).  

NEJ röstas av  Marie Fridén, Stefan Medin (M), Linda Rudenwall (L) och 
Solveig Landegren (C).  

Leif Häggblom (SD) avstår från att rösta.  

Förskolenämnden har således med 6 röster mot 4 beslutat i enlighet med den 
rödgröna gruppens yrkande.  

Marie Fridén, Stefan Medin (M), Linda Rudenwall (L) och Solveig Landegren 
(C) reserverar sig mot beslutet.     
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§ 166 Dnr FN 2017-00188 214 

Remissvar: 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 
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.  
 

Kommunstyrelsen uppmanade 2017-03-20 i beslut § 172 
Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen till bostadsändamål, tidigare 
har förskola angetts som användning för området. Förskolenämnden delar 
uppfattningen att området är för litet för att inrymma en förskola med sex 
avdelningar.               

Beslutsunderlag 
Detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen, Borås Stad     
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§ 167 Dnr FN 2017-00195 012 

Förskolenämndens verksamhetsår 2017 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden uppdrar åt Förskoleförvaltningen att göra 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.         

Sammanfattning av ärendet 
Förskoleförvaltningen uppdras att göra en uppföljning på de tjänster som har 
köpts in under året 2017 och en analys av hur utfallet blivit avseende kvalitet 
och likvärdighet. Därefter rapporteras resultatet till Förskolenämnden senast till 
junimötet 2018.                
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§ 168 Dnr FN 2017-00201 012 

Initiativärende från allianspartierna 2017-12-20 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram svar på 
nedanstående frågor. Svaret ska redovisas för nämnden vid nämndens 
sammanträde i april 2018.       

Sammanfattning av ärendet 
Alliansgruppen i Förskolenämnden genom Marie Fridén har inför dagens 
nämndsammanträde lagt fram ett initiativärende ”Initiativärende 2017-12-20” 
(se bilaga 2 till protokollet). De föreslår nämnden besluta att ge 
Förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram svar på nedanstående frågor. Svaret 
ska redovisas för nämnden vid nämndens sammanträde i april. De frågor som 
allianspartierna ställer är:  

• Hur många barn under ett år är placerade i våra förskolor och vilken 
ålder har de? 

• Vilka extra resurser ges till de förskolor som har spädbarn i 
barngruppen?     

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2017-12-20     
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§ 169 Dnr FN 2017-00173 009 

Anmälningsärenden  

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden 2017-11-
23-2017-12-13 till handlingarna.         

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2017-11-23-2017-
12-13.                
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§ 170 Dnr FN 2017-00174 002 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut enligt 
anmälningslista nr 8 och lägger dessa till handlingarna      

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 8.    
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§ 171 Dnr FN 650  

Övriga frågor 

Rapportering från kontaktpolitikerbesök 
Inga kontaktpolitikerbesök rapporteras vid dagens sammanträde.   

 

Mötets avslutade 
Då dagens sammanträde är det sista för året önskas nämndens ledamöter, 
ersättare och tjänstemän en god jul och ett gott nytt år. Nämndens ordförande 
tillönskas detsamma.    

 

 



Ärende 5.  Budget 2018:2 

Allianspartierna har följande yrkanden om tillägg till budget 2018:2. 
  

- Givna uppdrag från kommunfullmäktige, via budgetar och motioner, ska 
redovisas. Prioriteringsordning samt tidsplan för när uppdrag ska vara färdigställt ska redovisas 
till nämnden.  
Vid de månatliga budgetuppföljningarna redovisas avvikelser från fastlagd prioriteringsordning 
och tidsplan. 

- Buffert ska användas till oförutsedda kostnader. Före buffert tas i anspråk ska förvaltning 
redovisa till nämnden vilka andra åtgärder som vidtagits innan begäran lämnats till nämnden. 

- Förvaltningen ska utgå från att all personal ska ha relevant utbildning 

- I dag råder det stor brist på utbildad personal, både förskollärare och barnskötare. Det är viktigt 
att finna former för att både nyrekrytera och att få tillbaka utbildad personal som idag valt bort 
att arbeta i förskolan. Åtgärder måste också vidtas för att behålla och kompetensutveckla 
befintlig personal. Det är av största vikt att finna former för kompetensutveckling som ger en 
långsiktighet  

För Allianspartierna 

Marie Fridén (M) 
1:e vice ordförande     



INITIATIVÄRENDE FÖRSKOLENÄMNDEN 2017-12-20

Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas 
förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett 
eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn ska även i andra fall erbjudas förskola, om de av fysiska, 
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i 
form av förskola.

I Borås har barn rätt att gå i förskola från att de är 6 månader 
gamla tills det att de börjar förskoleklass. 

Vid verksamhetsbesök samt vid andra kontakter med förskolor 
får vi en indikation på att fler och fler barn under ett år börjar vid 
våra förskolor. Vi förstår att det blir en förändrad arbetssituation 
för personalen samt utmaningar för övriga barn i barngruppen 
med allt fler spädbarn.

De frågor vi från allianspartierna ställer är:
⁃ hur många barn under ett år är placerade i våra 

förskolor och vilken ålder har de?
⁃ vilka extra resurser ges till de förskolor som har 

spädbarn i barngruppen?

Förslag till beslut:
Förskolenämnden  ger  förskoleförvaltningen  i uppdrag  att  ta  
fram svar på ovanstående frågor.  Svaret ska  redovisas  för  
nämnden  vid nämndens sammanträde april 2018.

För allianspartierna

Marie Fridén (M)
1:e vice ordförande
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