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Förskolenämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, torsdagen den 25 januari 
2018 kl 17:00- 19:00.  
 Beslutande Ledamöter 

Leif Johansson (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Linda Ikatti (S), 2:e vice ordförande 
Robert Sandberg (S) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Niklas Arvidsson (KD) 
Leif Häggblom (SD)  
Agron Cela (S) 
Stefan Lindborg (V) 
Stefan Medin (M) 
Linda Rudenwall (L) 
 

Närvarande Ersättare 
Ylva Lengberg (S) 
Erik Johnson (MP) 
Solveig Landegren (C) 
Annika Karlsson (SD) 
 

Övriga Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången) 
Carina Holmström, chef barnhälsa (under ärendegenomgången) 
Ing-Marie Samuelsson, chef för kvalitet och utveckling (under ärendegenomgången) 
Linda Ruergård, HR chef (under ärendegenomgången) 
Gunilla Nilsson, personalföreträdare (under ärendegenomgången) 
Therese Hedlund, personalföreträdare (under ärendegenomgången) 
Emelie Hansson, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 30 januari 2018 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 31 januari 2018 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-18 
 Emelie Hansson  

 Ordförande 
  

 Leif Johansson  

 Justerare 
  

 Robert Sandberg  
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§ 1   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Robert Sandberg (S) med Agron Cela (S) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på 
Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32 tisdagen den 30 januari 2018.           
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§ 2   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.       
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§ 3  

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Ett flertal personer deltar och ställer frågor under allmänhetens frågestund. 
Frågorna som ställs berör kösituationen på förskolor, väntetider på 
förskoleplats, personalbrist på förskolor, arbetsmiljön och hälsosituationen för 
personal, vikarieanvändandet samt hur nämnden ser på barns trygghet. Frågor 
ställs också kring möjlighet till placering av barack eller att ha 
förskoleverksamhet i församlingshem.             
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§ 4 Dnr FN 2017-00027 212 

Remiss av förslag till ny översiktsplan för Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker utställningsförslaget till ”Översiktsplan för Borås” 
med nedan angivna förslag till ändring och tillägg under ”Sammanfattning”, 
samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över utställning av 
”Översiktsplan för Borås Stad”. Utställning av ”Översiktsplan för Borås” 
tillstyrks med nedan angivna förslag på tillägg och ändringar. 

 I det inledande avsnittet gällande övergripande mål och styrdokument, 
vilka översiktsplanen förhåller sig till och som ligger till grund för 
strategiska vägval, bör även Borås Stads ”Program för ett tillgängligt 
samhälle” finnas med. 

 Skolformen ”Förskola” bör inte inkluderas i begreppet ”skola” utan 
skrivas till i de fall skolformen ”förskola” avses. 

 Vid en tänkt placering av nya förskolor vid stadsdelstorg och urbana 
stråk, bör särskild vikt läggas vid trygghetsaspekten, både gällande inne- 
och utemiljön. 

 Vid utarbetande av mer detaljerade planer och åtgärdsförslag vill 
Förskolenämnden i ett tidigt skede involveras i processen.  

Beslutsunderlag 

Översiktsplan för Borås, Utställningsförslag 

Samrådsredogörelse för ny översiktsplan 

Förskolenämndens remissvar från 2017-04-26 över ”Översiktsplan för Borås 
Stad”  
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§ 5 Dnr FN 2017-00170 21 

Lokalrevision del 1 och del 2 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna bilagorna 1 och 2 till Lokalrevision 
inför Borås Stads lokalresursplan.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Stefan Medin (M) och Linda Rudenwall (L) reserverar sig emot beslutet och 
lämnar in en protokollsanteckning, bilaga 1 till protokollet.  

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet och lämnar in en 
protokollsanteckning, bilaga 2 till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden ska redovisa samtliga lokalbehov 2019-2021 enligt bifogade 
mallar för lokalrevision. Revisionen kommer att presenteras i Lokalresursplanen 
och ligger till grund för Lokalförsörjningsnämndens investeringsplan. 

I Bilaga 1 till Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan görs en 
nulägesanalys av per geografiskt område. Vidare presenteras demografi och 
byggnation av bostadsområden där behov av förskoleplatser måste beaktas.  

Förskolenämndens lokalbehov i olika områden lyfts fram och de projekt som 
nämnden vill ta med till Lokalförsörjningsnämndens investeringsplan redovisas 
i kronologisk ordning.  

I Bilaga 2 specificeras lokalbehovet per objekt eller område.  

Beslutsunderlag 

Lokalrevision bilaga 1 och bilaga 2.       

Yrkanden 

Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Stefan Medin (M) och Linda Rudenwall (L) yrkar på återremiss av ärendet till 
förvaltningen för fortsatt beredning. 

Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), 
Robert Sandberg (S), Bo-Göran Gunnarsson (MP), Agron Cela (S) och Stefan 
Lindborg (V) 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), Bo-
Göran Gunnarsson (MP), Agron Cela (S) och Stefan Lindborg (V). 

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Niklas Arvidsson (KD), Stefan Medin (M), 
Linda Rudenwall (L) och Leif Häggblom (SD).  

Förskolenämnden har således med 6 röster mot 5 beslutat i enlighet med den 
rödgröna gruppens yrkande.       
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§ 6 Dnr FN 2017-00168 714 

Ansökan om godkännande att starta fristående förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker ansökan om godkännande att starta fristående 
förskola.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden i Borås Stad har granskat inkommen ansökan från förskolan 
Molekylen om att starta en fristående förskola. Vid granskning av inskickat 
material saknas delar av efterfrågat material. Den information som lämnats 
gällande förskolans profil och inriktning är knapphändig och ger inte en 
fullständig bild av det systematiska kvalitetsarbetet där förskolans läroplan 
(Lpfö-98 rev. 2016) ska ligga till grund. Ansökan är bristfällig och i vissa 
punkter lever den inte upp till de lagkrav som ställs utifrån Skollag, Läroplan 
och Diskrimineringslag. Det finns brister utifrån Borås Stads regelverk och 
därmed avstyrker Förskolenämnden ansökan.  .  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskola 
eller fritidshem 

Bilaga 2 och 3 Registerutdrag Skatteverket samt Registreringsbevis Bolagsverket      

Bilaga 4 Verksamhetsplan 2016-2017 

Bilaga 5 Behandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 

Bilaga 6 Examensbevis 

Bilaga 7 Stadgar för Ek. För Personalkooperativa Förskolan Molekylen 

Bilaga 8 Budget 

Bilaga 9 c BRUK 

Bilaga Egenkontroll för förskolan Molekylen 

Bilaga Tillsynsbeslut Falköpings kommun          
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§ 7 Dnr FN 2017-00191 042 

Miljömålsuppföljning - årsredovisning 2017 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för 2017 och översänder 
densamma till Miljö-och konsumentnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2012 Borås Stads Miljömål 2013-2016. 
Kommunfullmäktige har beslutat att dessa miljömål gäller till och med 2017. 

Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas i samband med 
tertialuppföljningarna till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- och 
konsumentnämnden sammanställer sedan en rapport till Kommunstyrelsen. 
Uppföljningen skall beskriva hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med 
de av Kommunfullmäktige beslutade målen, indikatorerna och åtgärderna.  
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§ 8 Dnr FN 2017-00111 214 

Detaljplan för Centrum, kv. Eko 10 m.fl., Gamla 
Postenhuset, Borås Stad. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Centrum, kv Eko 10, Gamla 
Postenhuset Borås Stad  och påtalar vikten av att i tidigt skede beakta en 
fortsatt utbyggnad av förskoleplatser i centrum.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över detaljplan för 
Centrum, Kv. Eko 10, Gamla Postenhuset och ställer sig positiv till 
detaljplanen. Nämnden vill påtala vikten av att i tidigt skede beakta behovet av 
en fortsatt utbyggnad av förskoleplatser i centrum i och med utökningen av 
bostäder. I övrigt inget att erinra mot granskningsförslaget.  

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning för Centrum, kv Eko 10 m.fl. Gamla Postenhuset        
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§ 9 Dnr FN 2017-00053 214 

Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl., Borås 
Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl., Borås 
Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över detaljplan för 
Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad och ställer sig positiv till 
detaljplanen. Enligt detaljplan så vill man möjliggöra byggnation av totalt 530 
nya bostäder. Antalet förskoleplatser i området är idag lågt och det pågår även 
planering för att bygga en förskola på Bergsäter, Backadalen. 

I planbeskrivningen för detaljplanen står det att byggnation av en mindre 
förskola i området är möjlig. Förskolenämnden vill dock att man ser över 
möjligheten att hitta en tomt där en större förskola kan byggas.        .  

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad      
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§ 10 Dnr FN 2017-00198 214 

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

Förskolenämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ändring av detaljplan 
för del av Viared västra Viared 14:19 m.fl. och har inget att erinra mot förslaget.  

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning för ändring av detaljplan för del av Viared västra Viared 14:19 
m.fl.           
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§ 11 Dnr FN 2017-00113 714 

Detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1, Bultastensparken, 
Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Sörmarken, Hulta 4.1, 
Bultastensparken Borås Stad, under förutsättning att planerad bullerutredning 
inte visar på för höga nivåer. Svaret översänds till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över detaljplan för 
Sörmarken, Hulta 4:1, Bultastensparken Borås Stad och ställer sig positiv till 
denna där ny förskola med 6 avdelningar ska byggas. Detta förutsatt att 
planerad bullerutredning som kommer genomföras inför 
granskningsförfarandet inte kommer visa på för högra bullernivåer. 
Luftföroreningshalten i området bedöms utifrån Regeringens förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen 
(2010:477) vara låg.           

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning för Sörmarken, Hulta 4.1, Bultastensparken Borås Stad,          
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§ 12 Dnr FN 2018-00002 3.1.1.2 

Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 Sörmarksliden 

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 beretts möjlighet att yttra sig över detaljplan för 
Sörmarken, Bankbudet 5 Sörmarksliden och har inget att erinra mot 
granskningsförslaget. 

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 

Planbeskrivning för Sörmarken, Bankbudet 5 Sörmarksliden          
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§ 13 Dnr FN 2018-00009 3.1.2.3 

Förhyrning av lokal för kommunal verksamhet, 
fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 
(Backadalen) 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag om att förhyra 
lokal i fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen).  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag om att förhyra 
lokal i fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen), för förskole 
verksamhet under perioden preliminärt den 1 januari 2019 till den 31 december 
2034 med en hyresnivå på 2 571 500 kronor.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-11-22-23 § 207.           
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§ 14 Dnr FN 2018-00006 2.3.6.0 

Utredning och utvärdering av biträdande förskolechefer 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden uppdrar åt Förskoleförvaltningen att göra en utredning och 
utvärdering av hur införandet av biträdande förskolechefer har fallit ut enligt 
punkterna nedan. 

Redovisning till Förskolenämnden före 2018-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2017 har införandet av biträdande förskolechefer succesivt genomförts. 
Förskolenämnden vill utvärdera och utreda vilket resultat detta gett för 
verksamheten. Nämnden vill ha en redovisning över; 

 hur många som har anställts som biträdande förskolechef? 

 i vilken omfattning arbetar de som biträdande förskolechef respektive i 
barngrupp? 

 vilket mervärde upplever personalen att införandet av biträdande 
förskolechef blivit för dem som arbetar i barngrupp? 

 hur upplever förskolecheferna införandet av biträdande förskolechef?    

 hur ser arbetsbeskrivningen ut för en biträdande förskolechef?  
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§ 15 Dnr FN 2017-00125 214 

Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, 
Borås Stad. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för  Bergsäter, Bergsäter 1:1 
(Backadalen) och betonar vikten av en förskola i området, svaret översänds till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över detaljplan för 
Bergsäter, Bergsäter 1:1 (Backadalen). Området ligger vid Bergsätersgatan, 
utmed Backadalsstigen. Planområdets storlek är omkring 14 300 kvadratmeter, 
varav 13 500 kvadratmeter planeras bli kvartersmark. Enligt detaljplan så vill 
man möjliggöra byggnation av cirka 75 nya bostäder i området. Planen ska 
möjliggöra en byggnation av en förskola med byggrätt på minst 1200 
kvadratmeter i fastigheten Bergsäter 1:1. Förskolan på sex avdelningar kommer 
vara placerad i bottenvåningen av kvarterets långsida. Kvarterets innergård 
utformas som förskolegård. Förskolenämnden framhåller vikten av att 
förskolan får en lämplig placering samt att anslutning kan ske på ett bra sätt.  

Det stora antalet bostäder i detaljplanen påverkar behovet av förskoleplatser i 
så stor omfattning att Förskolenämnden anser att en förskola i området behövs. 
Förskolan bör ha 120 utbildningsplatser och inne och utemiljö som följer 
boverkets rekommendation på kvadratmeteryta per barn.     

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning för Bergsäter, Bergsäter 1:1 (Backadalen).           

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(21) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-25 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr FN 2018-00008 1.4.1.25 

Anmälningsärenden  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2017-12-14 – 2018-01-16 till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  
2017-12-14 – 2018-01-16.  
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§ 17 Dnr FN 860  

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger informationen från kontaktpolitikerna till 
handlingarna.    

Sammanfattning 

Leif Johansson (S), Annika Karlsson (SD) och Solveig Landegren (C ) har 
besökt Skattkistans förskola och rapporterar sina reflektioner därifrån 
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§ 18   

Övriga frågor 

Information 

Ordföranden lämnar information om planerade heldagar för nämnden den 27 
mars samt den 10 april.         

 

 

 



Protokollsanteckning 

Allianspartierna anser att ärendet inte är tillräckligt politiskt berett och därför begär vi en 
återremiss av ärendet. Allianspartierna anser dessutom att de ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenserna inte framgår av förslaget. 
 

För allianspartierna 
Marie Fridén (M) 
1:e vice ordförande 

 



Protokollsanteckning 

Avser förskolenämndens sammanträde 2018-01-25. Ärende Dnr 2017-00170 21. 
Lokalrevision del 1 och del 2. 

Vår stad har behov av förskolor, men vi instämmer i Allianspartiernas synpunkt att de 
ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna inte framgår tillräckligt i ärendet. 

En annan viktig faktor för oss är att värna om de mindre förskolorna på landsbygden vilket 
saknas i den utsträckning som vi anser behövs, för en levande landsbygd. 

Vi från Sverigedemokraterna väljer därför är inte delta i detta beslut.  

Leif Häggblom, Ledamot i förskolenämnden 
Sverigedemokraterna, Borås 
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