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Plats och tid Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32 Borgstena, torsdagen den 26 april 2018 
kl 17:00 – 17:45.  

Beslutande Ledamöter 

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

Närvarande Ersättare 
Ylva Lengberg (S) 
Helena Gillberg (S) 
Hawalul Hassan (S) 
Erik Johnson (MP) 
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) 
Marie Gerdin, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Gunilla Nilsson, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Emelie Hansson, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats och tid Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32,  
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 2 maj 2018.  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 44-58 
 Emelie Hansson  

 Ordförande 
  

 Leif Johansson  

 Justerare 
  

 Eva Andersson  
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§ 44  

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Eva Andersson (S) med Bo-Göran Gunnarsson (MP) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen 
äger rum på Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, måndagen den 30 
april.     
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§ 45  

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.      
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§ 46  

Allmänhetens frågestund 

Förskolenämndens beslut 

Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund.       
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§ 47 Dnr FN 2017-00190 042 

Borås Stads budgetprocesser 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättat svar och översänder det till  
Stadsrevisionen.         

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har i sin granskningsrapport kring Borås Stads budgetprocess 
bedömt att processen inte är ändamålsenlig. Brister som framförs från 
Stadsrevisionen är att ett flertal uppdrag behandlas av Kommunfullmäktige vid 
beslut om budget som inte är beredda av Kommunstyrelsen, att dialogen med 
nämnderna är bristfällig avseende formulering av budgetförutsättningar och 
ramtilldelning, att budgetbeslut tas sent på året och att ursprungliga 
budgetbeslut delvis sätts ur spel genom bland annat tilläggsbeslut och 
efterjusteringar.     

Beslutsunderlag 

Stadsrevisionens Rapport Budgetprocessen i Borås Stad 

Stadsrevisionens Rapportsammandrag Borås Stads budgetprocess 
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§ 48 Dnr FN 2018-00049 2.4.1.25 

Månadsrapport mars 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 2018.         

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapporten avser perioden januari-mars 2018. Förskolenämnden 
redovisar ett resultat på -30 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen 
för helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

En medborgardialog har genomförts på Almåsgymnasiet. Ytterligare en finns 
planerad under våren. 

Antal barn per årsarbetare låg i mars på 5,4 barn per årsarbetare.                

Beslutsunderlag 

Månadsrapport mars 2018     
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§ 49 Dnr FN 2018-00016 3.1.1.2 

Yttrande över detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., 
Tullastugan, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., 
Tullastugan, Borås Stad med nedanstående tillägg och översänder svaret till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Tullen, 
Triangeln 8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad. Nämnden ställer sig positiv till 
detaljplanen men vill påpeka följande;  

I planbeskrivningen för detaljplanen under Offentlig service så står det att den 
närmaste förskolan är Tullagårdens förskola. Tullagårdens förskola kommer att 
avvecklas under 2018.  

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m m.fl., Tullastugan, Borås Stad   

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(18) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-26 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr FN 2018-00031 1.1.3.1 

Initiativärende: Medborgarnas initiativkraft gör 
landsbygden levande 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker Initiativärende: ”Medborgarnas initiativkraft gör 
landsbygden levande” med hänvisning till den ombyggnationslösning som är 
mer kostnadseffektiv och tidseffektiv som finns presenterad nedan. Beslutet 
översänds till Grundskolenämnden och Lokalförsörjningsnämnden        

Reservationer/Protokollsanteckning 

Allianspartierna i Förskolenämnden genom Marie Fridén (M) lämnar in en 
protokollsanteckning i ärendet (bilaga 1 till protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 

Allianspartierna i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Linda 
Rudenwall (L) och Solveig Landegren (C) lade vid nämndens sammanträde 
2018-03-01 Initiativärende: ”Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden 
levande” där de föreslog nämnden besluta att skyndsamt tillsätta en utredning 
om modullösningar vid Dannikeskolan samt att ytterligare en förskoleavdelning 
öppnar i Dannike till hösten 2018.  

Förskolenämnden beslutade vid sammanträdet 2018-03-01 att initiativärendet 
remitteras till Förskoleförvaltningen för ytterligare utredning. Utredningen som 
sedan redogjordes för vid Förskolenämndens sammanträde 2018-03-27 visar att 
en ombyggnationslösning är mer kostnadseffektiv och tidseffektiv än en 
modullösning. Ombyggnationen kommer i sådana fall att ske i grundskolans 
lokaler och Grundskoleförvaltningen har tillstyrkt denna förändring.  

Med hänsyn till den kostnadskalkyl som gjorts av 
Lokalförsörjningsförvaltningen som visar kostnad och tidsåtgång för å ena 
sidan en modullösning och å andra sidan en ombyggnation av befintlig lokal 
beslutar Förskolenämnden att avstyrka Initiativärende: ”Medborgarnas 
initiativkraft gör landsbygden levande”. Detta då en ombyggnation av befintlig 
lokal är både mer kostnadseffektiv och tidseffektiv och genererar samma antal 
nettoplatser.    

Beslutsunderlag 

1. Utredning angående utökning av förskoleplatser i Dannike    

2. Initiativärende ”Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden levande”.    
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§ 51 Dnr FN 2017-00201 012 

Initiativärende från allianspartierna 2017-12-20 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning av nedanstående frågor 
och lägger denna till handlingarna.         

Sammanfattning av ärendet 

Allianspartierna i Förskolenämnden lämnade vid nämndsammanträdet 2017-12-
20 ett initiativärende där Förskoleförvaltningen fick i uppdrag att redovisa hur 
många barn under ett år som är placerade i förskolorna och vilken ålder de har 
samt vilka extra resurser som ges till de förskolor som har spädbarn i 
barngruppen.     

Utifrån ovan ställda frågor har Förskoleförvaltningen tagit fram följande 
redovisning;      

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

I januari till mars månad var nedanstående antal barn och åldrar inskrivna. 

  Jan Feb Mars 

12 mån 16 24 26 

11 mån 13 12 6 

10 mån 8 2 4 

9 mån 1 3 2 

8 mån 2 1 1 

7 mån 0 0 0 

6 mån 0 0 0 

Totalt 40 42 39 

 

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

Det finns ingen struktur som per automatik ger en extra tilldelning per barn 
under ett år utan det ansöker respektive förskolechef om där de anser att det 
behövs. Ansökan ställs då till barnhälsan som gör en bedömning innan beslut 
tas.    
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§ 52 Dnr FN 2018-00015 2.6.1.1 

Nybyggnad av Alidebergs förskola, Vildmarken. Del av 
Lundby 1:1 Skogshyddan  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan för nybyggnad av Alidebergs förskola, Vildmarken. 
Del av Lundby 1:1 Skogshyddan.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har 2017-10-19 (2017/FN0154) hemställt 
Lokalförsörjningsnämnden att utföra en förstudie för nybyggnad av 
Vildmarkens förskola på Alideberg. Förstudiekonto öppnades 2017-10-24. 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2018 med en 
projektbudget om 40 150 000 kr.  

Förskolan byggs för sex hemvister plus en hemvist för dygnet runt-verksamhet. 
Lokalerna blir tillgänglighetsanpassade enligt Västra Götalandsregionens 
riktlinjer och får en P-märkt inomhusmiljö. Byggnadens placering och 
väderstreck medger möjlighet att förse den med solcellspaneler och utreds 
närmare under projekteringen.  

Förskolan ersätter paviljong Solgårdens förskola som idag har 60 platser, och 
dygnet runt-verksamheten i tillfälliga lokaler på Savannens förskola. Bedömd 
nettoökning av antalet förskoleplatser blir därför 60 platser.  

Projekteringen beräknas pågå under våren och anslagsframställan bedöms 
kunna läggas fram i juni 2018. Produktionsstart är planerad till hösten 2018 
med inflyttning i januari 2020. Schablonhyran för lokalerna beräknas till 
preliminära 2 554 290 kr, och avgående hyra för lokaler som ersätts är 456 300 
kr. Nettohyresförändringen för Förskolenämnden beräknas därför till 2 097 990 
kronor. 

Förskolenämnden ser ett behov av en ny förskola på Alideberg då det idag inte 
finns någon förskola på Alideberg och det finns ett behov av fler 
förskoleplatser i området. I projekteringsframställan presenteras en bra lösning 
för att lösa detta. Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan och föreslår att den tillstyrks.  

Beslutsunderlag 

1. Projekteringssammanställning för nybyggnad av Alidebergs förskola, 
Vildmarken. Del av Lundby 1:1 Skogshyddan. Nr 10, 2018-01-31  
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§ 53 Dnr FN 2017-00162 214 

Yttrande över detaljplan för del av Kyllared, Kyllared 
1:90 Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för del av Kyllared, Kyllared 1:90 Borås 
Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.      

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av 
Kyllared, Kyllared 1:90, Borås Stad och har granskat underlaget för planärendet. 
Syftet med planärendet är att tillskapa LSS-boende på en del av ett område, 
tidigare planlagt för natur. Området ligger utmed Färgargatan i stadsdelen 
Svensgärde, söder om Riksväg 40. Planområdets storlek är ca 4300 m² och ägs 
av Borås Stad. Omkringliggande fastigheter är av privat ägo.  

Förskolenämnden ser inte att ett LSS boende kommer att skapa ett behov av 
fler förskoleplatser i området.   

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning och samrådsredogörelse för del av Kyllared, Kyllared 1:90 
Borås Stad.            
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§ 54 Dnr FN 2017-00043 214 

Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås Stad. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Borås 
Stad med nedanstående tillägg kring befintlig förskola i området.         

Reservationer/Protokollsanteckning 

Niklas Arvidsson (KD) reserverar sig emot beslutet.        

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Byttorp, 
Byttorpshörn 1 m.fl. Borås Stad. Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i 
stadsdelen Byttorp. Befintlig bebyggelse utgörs av tegellameller i fyra våningar 
som ansluter med sina gavlar mot vägen. Strax norr om Byttorpstå, längs 
Ribbingsgatan, finns ett litet lokalt centrum med skomakeri och restaurang 
inrymt i en av de större stadsvillorna. Söder om planområdet på väster sida om 
Alingsåsvägen finns en blomsterbutik och ett bageri.  

Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning. Sammanlagt föreslås 
cirka 120 lägenheter fördelade i fem friliggande byggnadsvolymer i 3-7 våningar 
samt tillhörande parkeringsplatser i garagen respektive parkeringsdäck.   

Den förskola som omnämns i planbeskrivningen, Byttorpsgården, kan inte ligga 
kvar på nuvarande plats och Borås Stad letar ny lokalisering för denna. Det 
råder behov av fler förskoleplatser i området och Förskolenämnden framhåller 
att detta bör beaktas när områden förtätas.               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Borås Stad.           

Yrkanden 

Niklas Arvidsson (KD) har inför dagens nämndsammanträde lämnat in ett 
alternativt förslag till beslut (bilaga 2 till protokollet) där han yrkar att 
Förskolenämnden avstyrker detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Borås 
Stad.  

Upprättat förslag till beslut är att Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för 
Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Borås Stad.  
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Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
Förskolenämnden beslutat i enlighet med upprättat förslag till beslut.   

Omröstning begärs.     

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning:  

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut.  

NEJ innebär bifall till Niklas Arvidssons (KD) yrkande.       

Omröstningsresultat 

JA röstas av Leif Johansson (S), Marie Fridén (M), Robert Sandberg (S), Eva 
Andersson (S), Bo Göran Gunnarsson (MP) Agron Cela (S), Stefan Lindborg 
(V), Stefan Medin (M) och Linda Rudenwall (L).  

NEJ röstas av Niklas Arvidsson (KD) och Leif Häggblom (SD).       

Förskolenämnden har således med 9 röster mot 2 beslutat i enlighet med 
upprättat förslag till beslut.  
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§ 55 Dnr FN 2018-00051 1.1.4.2 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i Budget, 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av Kommunfullmäktiges uppdrag 
som inte ingår i budget för Förskolenämnden och beslutar att översända denna 
till Kommunstyrelsen för kännedom.         

Sammanfattning av ärendet 

Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 
i budget redovisar Förskolenämnden status för nämndens uppdrag två gånger 
per år.  

Vid tidpunkten för 2018 års första uppföljning har Förskolenämnden inga 
uppdrag från Kommunfullmäktige som inte ingår i budget.                
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§ 56 Dnr FN 2018-00008 1.4.1.25 

Anmälningsärenden 2018-04-26 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-03-
17 – 2018-04-15 till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-03-17 – 2018-
04-15.                
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§ 57 Dnr FN 2018-00007 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 2018-04-26 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll den 26 april 2018.       

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 1.    
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§ 58 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Inga kontaktpolitikerbesök redovisas.       

 

 

 



PROTOKOLLSANTECKNING  2018-04-26 
Förskolenämnden 

 

 
 
Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden levande! 
 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka och attraktiva tätorter och en levande 
landsbygd. Det visar Allianspartiernas initiativärende som den rödgröna ledningen på ett välvilligt 
sätt har besvarat. 
 
Den viktiga essensen i ärendet är att tillskapa fler förskoleplatser i Dannike. Det viktiga är att 
denna ombyggnad av lokaler är färdigställd redan till hösten 2018. 
 
Därför bör Förskolenämnden tillgodose Dannikebornas önskemål om fler förskoleplatser. 
  
 
 
 
För Moderaterna  För Liberalerna 
Marie Fridén   Linda Rudenvall 
 
För Centerpartiet  För Kristdemokraterna 
Solveig Landegren  Niklas Arvidsson 



Alternativt beslutsförslag  Kristdemokraterna
  2018-04-26 

Alternativt beslutsförslag 

 

Ärende ”Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1m.fl., Borås Stad” 

Förslag till beslut: att avstyrka detaljplanen för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Borås Stad 

med nedanstående tillägg: 

”Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning. Sammanlagt föreslås fem 

friliggande byggnadsvolymer i 3-7 våningar. Det finns inget egenvärde i att befintliga 

bostadsområden förtätas.  Befintliga attraktiva bostadsområdens tidstypiska karaktär, skala 

och park/grönområden bör om möjligt bevaras för att bibehålla stadens rum och variation i 

stadsbilden.  Grönområden, parkeringsplatser och andra luckor i bebyggelsen som bebyggs 

kan svårligen återskapas och bostadsområdets gestaltning förvanskas 

Den förskola som omnämns i planbeskrivningen, Byttorpsgården, kan inte ligga kvar på 

nuvarande plats och Borås Stad letar ny lokalisering för denna. Det råder behov av fler 

förskoleplatser i området och Förskolenämnden framhåller att detta bör beaktas när 

områden förtätas.” 

 

För Kristdemokraterna  

 

 

 

Niklas Arvidsson 
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