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Instans 

Förskolenämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Olovsholmsgatan 32, plan 2, sal Fristad, tisdagen den 27 mars 2018 kl 17:00- 17:55 

Beslutande Ledamöter 

Leif Johansson (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Linda Ikatti (S), 2:e vice ordförande 
Eva Andersson (S) 
Lisa Tjärner (V) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Mattias Karlsson (M) 
Niklas Arvidsson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Agron Cela (S) tjänstgörande för Robert Sandberg (S) 
Stefan Medin (M) tjänstgörande för Jessica Bjurén (M) 

Närvarande Ersättare 
Ylva Lengberg (S) 
Helena Gillberg (S) 
Hawalul Hassan (S) 
Stefan Lindborg (V) 
Erik Johnson (MP) 
Linda Rudenwall (L) 
Solveig Landegren (C) 
 

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

Justeringens plats och tid Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 3 april 2018  
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla onsdagen den 4 april 
2018 
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§ 32  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Leif Häggblom (SD) med Bo-Göran Gunnarsson (MP) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen 
äger rum på Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 3 april 
2018.      
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§ 33   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.       
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§ 34 

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.  

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr FN 2018-00019 3.4.4.0 

Remissvar: Uppföljning Program för ett Integrerat 
samhälle 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning av uppföljning av Program 
för ett integrerat samhälle. Nämndens redovisning avser området Arbete i 
Program för ett integrerat samhälle.      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden ansvarar för uppföljningen av Program för ett integrerat 
samhälle. Fokusområden under 2017 är på Arbete och Boende, två av 
programmets sju områden. De övriga fem områdena är Delaktighet, Folkhälsa, 
Kultur., Trygghet och Utbildning.  

Uppföljning som efterfrågas för Förskolenämndens del är inom området 
Arbete.    

Beslutsunderlag 

1. Program för ett integrerat samhälle 2015-2018.  

2. Kompetensförsörjningsplan Förskolenämnden.    

3. Underlag från Integrationsmodell Barnskötare med modersmålsstöd.    
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§ 36 Dnr FN 2018-00020 1.2.3.0 

Remissvar: Program för ett Integrerat samhälle 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker ”Program för ett integrerat samhälle” med 
nedanstående tillägg i text under rubriken Utbildning och översänder svaret till 
Arbetslivsnämnden.         

Reservationer/Protokollsanteckning 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande (bilaga 1 till protokollet).     

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över revidering av ”Program 
för ett integrerat samhälle 2019-2022” som är en revidering av tidigare program 
som gäller till och med 2018. Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive 
nämnder, styrelser och kommunala bolag. Alla invånare i Borås ska vara 
delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas bäst genom 
möten mellan människor med olika bakgrund, både i arbetsliv, på fritiden och i 
föreningslivet. Borås Stad ska också verka för att genomföra insatser som syftar 
till att uppnå en jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning bland barn 
och elever i alla förskolor och skolor. I likhet med tidigare program är det 
reviderade programmet indelat i sju målområden. Dessa är Arbete, Boende, 
Utbildning, Delaktighet, Trygghet, Folkhälsa och Kultur. Inom respektive 
område anges hur Borås Stads integrationsarbete ska bedrivas.  

Förskolenämnden vill göra ett tillägg i texten under målområde ”Utbildning”. I 
första meningen vill nämnden att man lägger till ordet barn, således blir 
meningen ” Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika 
möjligheter till en god uppväxt och utbildning.” Därefter vill nämnden att 
följande text läggs till: ”Barn med annat modersmål ska erbjudas stöd för sin 
språkutveckling inom förskoleverksamheten”.    

Beslutsunderlag 

1. Program för ett integrerat samhälle 2015-2018.  

2. Program för ett integrerat samhälle 2019-2022.    

Yrkanden 

Leif Häggblom (SD) har inför dagens nämndsammanträde lämnat in ett 
alternativt förslag till beslut (se bilaga 2 till protokollet) där han yrkar på att 
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Förskolenämnden tillstyrker Sverigedemokraternas förslag till ”Program för ett 
integrerat samhälle 2018” (bilaga 3 till protokollet).  

Majoriteten av ledamöterna i Förskolenämnden yrkar på att nämnden tillstyrker 
upprättat förslag till beslut.      

Propositionsordningar 

Ordförande Leif Johansson (S) ställer Leif Häggbloms (SD) yrkande mot 
upprättat förslag till beslut och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
upprättat förslag till beslut.  

Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande 
propositionsordning.  

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut.  

NEJ innebär bifall till Leif Häggbloms (SD) yrkande.      

Omröstningsresultat 

JA röstas av Leif Johansson (S), Marie Fridén (M), Linda Ikatti (S), Eva 
Andersson (S), Lisa Tjärner (V), Bo-Göran Gunnarsson (MP), Mattias Karlsson 
(M), Niklas Arvidsson (KD), Agron Cela (S) och Stefan Medin (M).  

NEJ röstas av Leif Häggblom (SD).      

Förskolenämnden har således med 10 röster mot 1 beslutat i enlighet med 
upprättat förslag till beslut.  
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§ 37 Dnr FN 2018-00028 1.1.3.1 

Remissvar: Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Plan för laddinfrastruktur för elfordon och 
översänder svaret till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden ställer sig positiv till planen och har inget att erinra mot 
förslaget.                

Beslutsunderlag 

Plan för laddinfrastruktur för elfordon           
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§ 38 Dnr FN 2018-00037 3.1.1.2 

Remissvar: Detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm 
1:342, vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm 1:342, 
vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen. Svaret översänds till 
Samhällsbyggnadsnämnden.       

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Viskafors, 
del av Rydboholm 1:342, vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen.  
Förskolenämnden påtalar att i takt med att ytterligare bostäder uppförs i 
området så ökar behovet av förskoleplatser. Det är av vikt att barnperspektivet 
beaktas redan från början när områden förtätas. Exempelvis när man planerar 
gator, torg, trottoarer och cykelvägar.         

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för Viskafors, del av Rydboholm 1:342, vårdcentral och 
bostäder vid Pumpkällevägen.                  
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§ 39 Dnr FN 2018-00030 1.1.1.0 

Månadsrapport februari 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2018.         

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapporten avser perioden januari-februari 2018. Förskolenämnden 
redovisar ett resultat på -166 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen 
för helåret är i nuläget enligt årsbudget. I februari öppnade Tallbackens förskola 
i Fristad. Inga medborgardialoger har ännu utförts men två finns planerade 
under våren. Antal barn per årsarbetare låg i februari på 5,4 barn per 
årsarbetare.     

Allianspartierna i Förskolenämnden genom Niklas Arvidsson (KD) ställer två 
frågor som tillförs protokollet.  

Drygt 35 procent av personalen i förskolan är obehörig. Hur har andelen 
obehörig personal förändrats under perioden 2017 till dagens datum? Hur stor 
andel av den faktiskt arbetade tiden är av obehörig personal? 

Svar begärs till Förskolenämndens nästa sammanträde 2018-04-26.  

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport februari 2018                  

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr FN 2018-00038 2.1.0.3 

Remissvar: Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 
2018-2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker mål i ”Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt 
samhälle” och översänder svaret till Sociala omsorgsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över mål i ”Handlingsplan 
2018-2020 för ett tillgängligt samhälle” och har inget att erinra mot förslaget. 
Förskolenämnden anser att de mål för tillgänglighetsuppdraget i 
Handlingsplanen 2018-2020 är av allra största vikt att arbeta vidare med. De 
mål som anges och tidsaspekten för när dessa förväntas följas upp och 
redovisas upplevs också som rimlig.       

Beslutsunderlag 

1. Program för ett tillgängligt samhälle 

2. Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle                  
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§ 41 Dnr FN 2018-00042 3.1.1.2 

Remissvar: Ändring genom tillägg av Detaljplaner för 
Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och 
Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens begäran om ändring 
genom tillägg av detaljplaner för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och 
Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ändring genom tillägg 
av detaljplan för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan 
för Kvarbo 2:1 och har inget att erinra mot granskningsförslaget. I samband 
med att områden förtätas med bostäder vill Förskolenämnden påtala vikten av 
att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor.       

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för ändring och tillägg av detaljplaner för Fristad, 
Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås 
Stad.        
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§ 42 Dnr FN 2018-00008 1.4.1.25 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-02-17 – 2018-03-16 till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-02-17 – 2018-03-16.                
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§ 43 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger informationen från kontaktpolitikerna till 
handlingarna.     

Sammanfattning 

Linda Ikatti (S), Stefan Medin (M) och Erik Johnson (MP) har besökt 
Frufällegården, Lilla Safiren och Asklandagården och rapporterar sina 
reflektioner därifrån.  

 



     
  
Reservation  - Dnr  FN 2018-00020 1.2.3.0 
2018-00020 Program  för  ett Integrerat samhälle 
  

Sverigedemokraterna reserverar oss till fördel för vårt egna alternativa förslag. 

  

Leif Häggblom 
Ledamot förskolenämnden  
Sverigedemokraterna, Borås 



Alternativt förslag  

Dnr FN 2018-00020 1.2.3.0 Program för ett integrerat samhälle 

Sverigedemokraterna avstyrker nämndens förslag.  

Sverigedemokraterna föreslår förskolenämnden besluta att tillstyrka Sverigedemokraternas förslag till 
program för ett integrerat samhälle. Se bilaga. 

För Sverigedemokraterna i Borås 

Leif Häggblom 
Ledamot förskolenämnden 
Sverigedemokraterna, Borås 

Annika Karlsson  
Ersättare förskolenämnden 
Sverigedemokraterna, Borås



Program för ett integrerat samhälle 2018 
Borås stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors 
lika värde och som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt 
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 

Borås stad har i sitt integrationsarbete ett positiv förhållningssätt till assimilering. 
Med detta menas att förutom att respektera andra kulturer, se den svenska kulturen som den 
grundläggande normen. Staden skall aktivt motarbeta diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen är nya medborgare födda utomlands samt barn till dessa 

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. 
Borås Stad är en stad med ett svenskt kulturarv men det finns även andra kulturer och språk. 
Vi välkomnar alla inflyttade med respekt för deras situation och med en god introduktion i det svenska 
samhället, och vill säkerställa en god mottagning och integration. 

Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas 
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i 
föreningslivet. Här vilar ett särskilt ansvar på individen, men även på staden att skapa förutsättningar 
för sådana möten. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag. 
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser som 
görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet med 
vissa uppföljningar. 

Arbete 
Arbete och ett meningsfullt föreningsliv är nycklar till en god integration. Borås Stad prioriterar 
åtgärder som leder till egen försörjning genom anställning eller eget företagande. 

Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se nya Boråsares flerspråkighet 
som en merit och skapa möjligheter för den nya Boråsaren att på lika villkor stå stark på 
arbetsmarknaden. Detta sker med en god introduktion i samhällets alla delar och med ett eget ansvar. 

Borås Stad verkar för att våra ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb och 
en god utbildning. Särskilt viktigt är detta för ungdomar som saknar bakgrund och kontaktnät i 
samhället så att denna grupp får en positiv upplevelse av arbetslivet. 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. 
Bostadsmarknaden skall vara öppen för alla oavsett bakgrund.  



Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostadsområden med olika 
upplåtelseformer. Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt 
motverka segregationen och diskriminering och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. 

Mötesplatser är viktiga för att alla Boråsare oavsett etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska 
kunna mötas Borås Stad på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som 
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.Utbildning 

Barn och ungdomar 

Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. 
Elever skall erbjudas modersmålsundervisning i enlighet med lag. Elever med annat modersmål ska 
erbjudas frivillig undervisning i detta mot en avgift. och i övrigt få det stöd de  
behöver i utbildningen.  

Vuxna 

Borås Stad har ansvaret för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska, samhälls-, kultur-, och 
rättskunskap för invandrare. SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att 
stödja inträdet på arbetsmarknaden. Stadens syfte skall vara att ge de verktyg som krävs för en lyckad 
integration, samtidigt som tydliga motkrav till individen måste presenteras. SFI ska även erbjudas 
tillsammans med grundläggande vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och 
lärlingsutbildningar ska Borås Stad samverka i Sjuhärad.  

Borås stads anställda 

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som rör integration som är viktiga för 
arbetet i den egna specifika verksamheten. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar möjligheten att 
ge fler invånare likvärdig service. 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och 
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i 
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser i olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för 
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning för att 
inkludera alla ungdomar. 

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att alla 
Boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer med olika 
bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen.  

Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är infödd eller nyanländ.  
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och blir rättvist 
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorientering får man god kännedom om sina 
rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt och lätt för 
medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren 
ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med föreningslivet. 



Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och 
familjer, samt arbetar för att motverka alla former av våldsbejakande extremism. Staden och 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även föreningar/
idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför trygghetsvandringar och 
arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning. Staden genomför tillsammans med polis 
och andra myndigheter särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att 
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden. Invånare med 
annat modersmål ön svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få hjälp på sitt modersmål 
under tre år på det allmännas bekostnad.  

Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för 
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 
Borås stad ska beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa och de insatser som initialt behöver sättas 
in för att en god hälsa skall råda inom gruppen. Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. 
Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra aktörer för att stödja möjligheter 
till rehabilitering och god hälsa. 
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid. 

Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle. Vi 
ska verka för att alla medborgare ska få rätten till svensk kultur samt möjligheten att ta del av 
kulturarv från Sverige. 
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för jämlika 
förutsättningar att utöva dessa. 

Arbetsmetoder 
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. Borås 
Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget integrationsarbete 
utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna organisationerna är en viktig 
resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad samverka med dessa samt med andra 
kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet 
i integrationsarbetet. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens 
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen för 
att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida 
information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna 
förvaltningen/egna bolaget. I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten 
och integrationsråd samt ta del av nationell och internationell kunskap. 

Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet, samt 
senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat 
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