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Tid och plats  
Torsdagen den 24 augusti 2017, kl. 17.00 – 17.50 Förskoleförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 91-105 
 
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) 
Mattias Karlsson (M) 
Niklas Arvidsson (KD)  
Leif Häggblom (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Agron Cela (S) tjänstgörande för Eva Andersson (S) 
Stefan Lindborg (V) tjänstgörande för Lisa Tjärner (V) 
Stefan Medin (M) tjänstgörande för Jessica Bjurén (M) 
 
Övriga närvarande 
Ylva Lengberg (S) 
Hawalul Hassan (S)   
Linda Rudenwall (L)  
Annika Karlsson (SD)  
Pernilla Bjerkesjö förvaltningschef 
Tanja Vööras chef för ekonomifunktionen, under  
 ärendegenomgången 
Ing-Marie Samuelsson chef kvalitet och utveckling, under  
  ärendegenomgången 
Carina Holmström chef för barnhälsan, under ärendegenomgången 
Malin Molid Svenningsson verksamhetschef, under ärendegenomgången  
Marie Gerdin verksamhetschef, under ärendegenomgången 
Emelie Hansson nämndsekreterare 
Gunilla Nilsson personalföreträdare, under ärendegenomgången 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 22 augusti kl. 17.00 -18.30. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 22 augusti kl. 17.00 -18.00. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 23 augusti kl. 16.45 -17.45  
 
Ajournering 
Förskolenämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 17.20 – 17.40.   
 
§ 91 
Justering 
Mattias Karlsson (M) med Niklas Arvidsson (KD) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på Förskoleförvaltningen 
måndagen den 28 augusti.  
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§ 92 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkänns.  
 
§ 93 
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor ställs.  
 
§ 94  Dnr 2017/FN0067 714 
Initiativärende - Framtidens förskola 
Alliansgruppen i Förskolenämnden genom Marie Fridén (M) lade vid Förskolenämndens 
sammanträde 2017-03-30 fram ett initiativärende (bilaga 1 till protokollet) ”Framtidens 
förskola”. De föreslog nämnden besluta att ge Förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
funktionsprogram för förskoleverksamhet i Borås Stad i enlighet med skrivelsen. 
Funktionsprogrammet ska redovisas för nämnden innan årsskiftet 2017/2018. Efter votering 
vid sammanträdet 2017-03-30 beslutade nämnden att ärendet skickas som remiss till 
Förskoleförvaltningen för fortsatt beredning.  
 
Ärendet har nu varit på beredning hos Förskoleförvaltningen och tas nu åter upp till beslut i 
nämnden.  
 
Beslut:  
Förskolenämnden tillstyrker ”Initiativärende- Framtidens förskola”.  
 
§ 95                                                          Dnr 2017/FN0121 04 
Budget 2018:1 
Förskolenämnden ansvarar för utbildning inom förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg 
samt familjecentraler inom Borås Stad. Nämndens främsta uppgift är att säkerställa kvaliteten 
på undervisningsprocesserna och med det även säkerställa kompetensen. 
 
Kommunbidraget för 2018 fastställdes av Kommunstyrelsen den 19 juni 2017. Utgångspunkten 
är Ekonomistyrnings underlag för uppräkningar av budgetramar.  
 
Det finns ett stort behov av att minska barngrupperna storlek inom förskolan för att garantera 
en trygg och kvalitativ verksamhet. Statsbidraget för minskade barngrupper minskar inför 
läsåret 17/18 och för att kunna bibehålla samma nivå krävs ytterligare medel. 
 
Arbetet med att öka likvärdigheten inom verksamheten måste fortsätta. Förskolan har ett 
kompensatoriskt uppdrag i vilken personaltätheten behöver ha sin utgångspunkt. Ett nytt sätt 
att fördela resurser till förskolorna genom en ny fördelningsmodell är en viktig del i arbetet med 
likvärdighet. Även likvärdighet avseende stöd i uppdraget som pedagogisk ledare för 
förskolecheferna behöver säkerställas. 
 
Det uppsökande arbetet behöver utvecklas och nämnden har för avsikt att öppna ytterligare en 
familjecentral samt utöka antalet öppna förskolor. 
 
Förskolan påverkas av den ökade digitaliseringen i samhället och 2018 ska Skolverket ha 
reviderat förskolans läroplan inom området. Medarbetarnas kompetens avseende användning 
av digitala verktyg inom undervisningen behöver utvecklas. 
 
Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en prioriterad fråga. Fler åtgärder har vidtagits och 
kommer att fortsätta vidtas under 2018. Borås ligger på lägst snittlön för förskollärare jämfört 
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med andra kommuner i Sjuhärad och förvaltningen har svårt att rekrytera utbildade 
förskollärare. För att komma upp i nivå med övriga Sjuhäradskommuner krävs ytterligare 
medel. 
 
Lokalfrågan är fortsatt viktig. Flera nya enheter som öppnar under hösten 2017 får helårseffekt 
under 2018. Dessutom öppnar två ytterligare enheter under 2018. Det finns behov av fler 
enheter inom ett flertal områden. Helårseffekterna av de nya enheter som öppnar under hösten 
2017 samt utökningar och nya enheter under 2018 leder till att den volymkompensation 
förvaltningen erhåller i ram i stort sett helt går till ökade hyreskostnader, och leder till en 
indirekt effektivisering av verksamheten.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner Budget 2018:1 och översänder upprättad skrivelse till Kommunstyrlesen. 
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
KD) och Stefan Medin (M) deltar ej i beslutet.  
 
Leif Häggblom (SD) deltar ej i beslutet.   
 
§ 96 Dnr 2017/FN0087 714 
Detaljplan för del av Centrum, Kv. Eko 10 m.fl., Gamla Postenhuset  
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av Centrum, Kv. Eko 
10 m.fl., Gamla Postenhuset. Planens syfte är att tillåta en högra exploatering på kv. Eko 10 
genom en påbyggnad i två våningar och justera planbestämmelserna för att tillåta bostäder samt 
bevara husets kulturhistoriska värde. Planen syftar också till att omvandla viss del av 
kvartersmarken och gatumarken till allmän plats för torgändamål.  
 
Förskolenämnden ställer sig positiv till detaljplan för del av Centrum, Kv. Eko 10 m.fl., Gamla 
Postenhuset och vill påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum i 
och med utökningen av bostäder. I övrigt inget att erinra mot granskningsförslaget.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar;  
tillstyrka remissen ” Detaljplan för del av Centrum, Kv. Eko 10, m.fl. Gamla Postenhuset” och   
påtalar vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum i och med utökningen av bostäder. 
 
Upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
§ 97 Dnr 2016/FN0030 007 
Redovisning till Kommunstyrelsen - revisionsrapport Kvalitet i förskolan och 
pedagogisk omsorg 
Utifrån Revisionens rapport har Förskolenämnden i ett tidigare svar beskrivit att ny modell för 
systematiskt kvalitetsarbete ska arbetas fram, ny fördelningsmodell tas fram, utveckling av 
uppsökande verksamhet ska ske samt att strategier för rekrytering och kompetensförsörjning 
ska fastställas. I denna redovisning till Kommunstyrelsen konkretiseras svaren samt anges med 
tidsplan.   
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
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§ 98 Dnr 2016/FN0002 600 
Analys av kvalitetsrapport; Undervisning och resultat 15/16 med fokus på 
matematik 
Kvalitetsrapporten 2015/2016 har behandlats i Kommunstyrelsen som uppmanat nämnden att 
göra en analys av rapporten, med syfte att hitta åtgärder för att utveckla och förbättra i 
verksamheterna. Kvalitetsrapporten 2015/2016 har ett fokus på matematik och nämnden 
bedömer att arbete behöver göras för att förstärka undervisningsbegreppet. Ett sådant arbete 
pågår både på förvaltningsnivå och på enhetsnivå. Förskollärares ansvar för undervisning 
behöver stärkas och utvecklas och planeringstid för detta har säkerställts. Behov av rekrytering 
har omhändertagits bland annat utifrån KAL-gruppens arbete. Lärandemiljön behöver 
utvecklas och med stöd i matematikplattformen och matematiklyftet är detta ett arbete som 
pågår. Övergångsmötena behöver utvecklas och detta har skett tillsammans med elevhälsan i 
Grundskoleförvaltningen.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
 
§ 99 Dnr 2017/FN0127 214  
Ändring av detaljplan för Hulta, Hultalund 3, Borås Stad 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ändring av detaljplan för Hulta, 
Hultalund 3, Borås Stad. Planen syfte är att genom ändring av en del av gällande plan 
möjliggöra en byggnation av ett mindre flerbostadshus på Hultalund 3.  
 
Förskolenämnden ställer sig positiv till ändringen av detaljplanen och har inget att erinra mot 
granskningsförslaget. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker remissen ” Ändring av detaljplan för Hulta, Hultalund 3, Borås Stad” och 
översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
§100 Dnr 2017/FN0126 214 
Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl., Räfseryd 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 
2:24 m.fl., Räfseryd. Planen syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl., i Tosseryd. Inom planområdets mitt föreslås även en 
mindre centrumpunkt med lokaler i bottenvåningarna på närmast omgivande bebyggelse. Syftet 
är också att möjliggöra en ny angöringsväg genom området till samhället Tosseryd, vilken ska 
ersätta dagens osäkra anslutning från Tosserydsvägen till riksväg 42.  
 
Enligt detaljplan så vill man möjliggöra byggnation av totalt ca 460 nya bostäder samt förskola.  
Antalet förskoleplatser i området är idag lågt men det pågår planering för att bygga en förskola 
på Sjöbo. Det stora antalet bostäder i detaljplanen påverkar dock behovet av förskoleplatser i så 
stor omfattning att ytterligare en förskola i området kan behövas. Förskolan bör ha 120 
utbildningsplatser och inne och utemiljö som följer boverkets rekommendation på 
kvadratmeteryta per barn.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker remissen ”Tosseryd, Torpa – Sjöbo 2:24 m.fl. - Räfseryd” och översänder svaret 
till Samhällsbyggnadsnämnden.  
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§101 Dnr 2017/FN0125 214 
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen 
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, 
Backadalen. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola i stadsdelen 
Bergsäter. Detaljplanen ska även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan 
skolverksamhet eller vårdboende.  
 
Enligt detaljplan så vill man möjliggöra byggnation av totalt 75 nya bostäder. Antalet 
förskoleplatser i området är idag lågt men det pågår planering för att bygga en förskola på 
Bergsäter. Det stora antalet bostäder i detaljplanen påverkar dock behovet av förskoleplatser i 
så stor omfattning att Förskolenämnden anser att ytterligare förskola i området behövs.  
Förskolan bör ha 120 utbildningsplatser och inne och utemiljö som följer boverkets 
rekommendation på kvadratmeteryta per barn.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker remissen ”Bergsäter, Bergsäter 1:1 Backadalen” och översänder svaret till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
  
§102  
Månadsrapport juni 2017 D nr 2017/FN0047 04 
Periodens ekonomiska utfall är ett överskott om 3 084 tkr. En viss återhållsamhet har vidtagits 
för att motverka ett bortfall av visst statsbidrag för minskade barngrupper inför hösten. Hur det 
minskade statsbidraget påverkar enskilda förskolor ska analyseras efter sommaren. I nuläget 
prognostiseras ett resultat enligt årsbudget.  
 
Förvaltningen har erhållit 2 594 tkr för flyktingmottagande i form av ett ramtillskott. Tillskottet 
är av engångskaraktär och ska inte användas till nivåhöjande insatser. Förvaltningen ser att 
medlen behöver användas till volymökningar.  
 
Antal inskriva barn från kommunen är 6 246 för den aktuella månaden och antal barn per 
årsarbetare ligger på 5,4. För att klara alla placeringar har utökningar skett på flera förskolor 
under våren. Kostnader för dessa utökningar är inte budgeterade.  
 
Yrkanden 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Stefan Medin (M) 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), Bo-Göran Gunnarsson (MP), Stefan Lindborg (V) och Agron Cela (S) yrkar på 
att Förskolenämnden godkänner månadsrapporten enligt upprättat förslag till beslut. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i 
enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.  
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Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till ordförandens yrkande. 
Nej innebär bifall till alliansgruppens yrkande.  
  
Omröstningsresultat: 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-
röst 

Avstår 
från att 
rösta 

Leif Johansson (S) X   
Marie Fridén (M)  X  
Linda Ikatti (S) X   
Robert Sandberg (S) X   
Bo-Göran Gunnarsson (MP) X   
Stefan Lindborg (V) X   
Agron Cela (S) X   
Mattias Karlsson (M)  X  
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Stefan Medin (M)  X  
Leif Häggblom (SD)   X 
Antal röster: 6 4 1 

 
Förskolenämnden har således med 6 röster mot 4 beslutat i enlighet med ordförandens 
yrkande.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner månadsrapport juni 2017.   
 
§103 
Anmälningsärenden 
 
a) Skolinspektionen – Utredning gällande anmälan om brister på Östergårdens förskola 

(2017/FN0107 714) 
 
b) Samhällsbyggnadsnämnden – Underrättelse inför antagande av detaljplan för 

Hässleholmen, Hässleholmen 3:1, Marklandsparken, Borås Stad.(2017/FN0072 214) 
 

c) Kommunstyrelsen – Ekonomiska ramar 2018 (2017/FN0114 04) 
 

d) Kulturnämnden – Fastställt Kultur oh biblioteksprogram 2017-2018 (2017/FN0035 
800) 
 

e) Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12 § 304 Revisionsrapport- 
Kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg (2016/FN0030 007) 
 

f) Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsens delegationer (2017/FN0116 02) 
 
g) Kommunstyrelsen – Lokalisering av ny förskola på Sörmarken/Svensgärde 
 (2017/FN0113 714) 
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h) Kommunstyrelsen – Gallring av information i LIS (2017/FN0117 004) 

 
i) Kommunfullmäktige – Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 

(2017/FN0119 102) 
 

j) Skolverket – Statsbidrag för Omsorg på kvällar, nätter och helger år 2016 
(2017/FN0120 047) 
 

k) Lokalförsörjningsnämnden – Lokalresursplan 2018-2020 (2017/FN0122 21) 
 

l) Kommunstyrelsen – Program för jämställdhetsintegrering (2017/FN0099 026) 
 

m) Skolverket – Beslut om rekvisition – Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds för 2017 (2017/FN0077 047) 

 
Beslut: 
Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 13 a – 13 m till handlingarna. 
 
§104 
Delegationsbeslut 
Lista nr 4 med delegationsbeslut från verksamheten för juni- augusti 2017.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna. 
 
§ 105  
Rapportering från kontaktpolitiker 
Inga kontaktpolitikerbesök redovisas.  
 
 
 
Vid protokollet 
 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Leif Johansson Mattias Karlsson 
Ordförande  
  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla tisdagen den 29 augusti.  
 
 
Emelie Hansson  
Nämndsekreterare 
 
 



INITIATIVÄRENDE 
FÖRSKOLENÄMNDEN  2017-03-30 

Framtidens förskola 

Borås stad står inför en stor utmaning de närmaste åren att bygga ut antalet förskoleplatser. 
Behovet av en utbyggnad beror både på en inflyttning till staden och att det föds fler barn. För 
att klara av detta kommer vi bygga både nya förskolor och genomföra ombyggnation av 
befintliga lokaler till förskoleplatser.  

Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad tog 2007 fram ett lokalprogram för ”Förskolan i 
Borås”. Programmet togs fram tillsammans med verksamhetschefer och rektorer inom 
verksamheten och innehöll huvudsakligen riktlinjer för viktiga funktioner och utformning vid nya 
projekt och etableringar.  

Efter detta är förskolan, sedan 2010, en egen skolform i skollagen vilket innebär en ändrad 
kravbild. Dessutom har ansvaret för förskolan sedan årsskiftet gått från tre stadsdelsnämnder till 
en facknämnd. Vi anser därför att programmet nu behöver revideras. 

Det reviderade programmet ska fungera som vägledning i Förskolenämnden - och andra berörda 
nämnder inkl. förvaltningars arbete - så att de uppfyller verksamhetens krav på ändamålsenliga, 
säkra och trygga miljöer. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och 
lärande. Programmet, vilket vi anser ska kallas funktionsprogram, ska vara flexibelt, funktionellt 
och värna om barnperspektivet. Hur en förskola utformas har en stor inverkan på de aktiviteter 
och den verksamhet som sker och genomförs.  

Funktionsprogrammet ska fungera som ett styrdokument och ett underlag för kommunikation 
mellan de som berörs vid beställning, planering, utformning, upphandling och uppförande av 
lokaler ämnade för förskolans verksamhet.  Det ska kunna läsas av alla som är intresserade och 
underlätta förståelsen av förskolans funktioner. Funktionsprogrammet ska kommunicera värden, 
funktioner och målsättning med verksamhet som bedrivs på förskolan. Det ska ge möjlighet att 
forma förskolan på olika sätt inom en yttre ram, men och också fungera som diskussionsunderlag 
inom förskolan för den interna utvecklingen.  

För att bredda och utveckla Borås funktionsprogram vill vi att förvaltningen tittar på bra exempel 
som finns för funktionsprogram för förskolan, t.ex. i Trondheim, Umeå, Malmö, Stockholm och 
Göteborg. 

Förslag till beslut: 

Förskolenämnden ger förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett funktionsprogram för 
förskoleverksamheten i Borås Stad i enlighet med denna skrivelse. 

Funktionsprogrammet ska redovisas för nämnden innan årsskiftet 2017/2018. 

För allianspartierna 
Marie Fridén (M) vice ordförande 
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