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Tid och plats  
Torsdagen den 30 mars 2017, kl. 17.00 -18.05 Förskoleförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 24 - 41 
 
Beslutande ledamöter 
Leif Johansson (S) ordförande 
Marie Fridén (M) 1:e vice ordförande 
Linda Ikatti (S) 2:e vice ordförande 
Robert Sandberg (S) 
Eva Andersson (S) 
Lisa Tjärner (V)   
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Jessica Bjurén (M) 
Niklas Arvidsson (KD)  
Leif Häggblom (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Gunvie Peeker (M) tjänstgörande för Mattias Karlsson (M) 
 
Övriga närvarande 
Agron Cela (S) 
Ylva Lengberg (S) 
Helena Gillberg (S) 
Stefan Medin (M) 
Linda Rudenwall (L) 
Solveig Landegren (C) 
Pernilla Bjerkesjö förvaltningschef 
Linda Ruergård HR- chef, under ärendegenomgången 
Tanja Vööras ekonomichef, under ärendegenomgången 
Ing-Marie Samuelsson chef kvalitet och utveckling, under  
  ärendegenomgången 
Malin Molid Svenningsson verksamhetschef, under ärendegenomgången 
Marie Gerdin verksamhetschef, under ärendegenomgången 
Carina Holmström chef för barnhälsan, under ärendegenomgången 
Emelie Hansson nämndsekreterare 
Gunilla Nilsson personalföreträdare, under ärendegenomgången 
Karin Vapnar personalföreträdare, under ärendegenomgången 
 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 28 mars kl. 17.00 -18.00. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 28 mars kl.17.00 -18.00. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 26 mars kl. 12.00–13.30. 
 
Ajournering 
Förskolenämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 17.25-17.45.  
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§ 24 
Justering 
Stefan Medin (M) med Leif Häggblom (SD) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på Förskoleförvaltningen 
tisdagen den 4 april. 
 
§ 25 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
 
§ 26 
Allmänhetens frågestund 
Inga frågor ställs.  
 
§ 27  Dnr 2017/FN0002 214 
Förstudie förskola Gånghester, del av Hulta 4:2 
Förskolenämnden önskar inleda en förstudie för nybyggnation av en förskola för 120 barn 
uppdelat på sex avdelningar i Gånghester. Detta ärende är sedan tidigare nämnt i 
lokalförsörjningsplanen och det är tidigare Stadsdelsnämnden Öster som lagt fram önskemål 
om en ny förskola i Gånghester. 
 
I lokalplanen för tidigare stadsdel öster står det att ett behov finns av en ny förskola med 120 
platser, 6 avdelningar i Gånghester. Denna förskola ska ersätta en mindre paviljong på 20 
platser på Skogsgläntan men även utöka totala antalet förskoleplatser i området med 100 
platser. Behovet av förskoleplatser i området Gånghester, Målsryd, Aplared är stort och den 
geografiska placeringen av denna förskola möjliggör ett bredared geografiskt 
upphämtningsområde än endast Gånghester vid eventuellt behov. Behovet av fler 
förskoleplatser omnämns även i lokalresursplanen för 2017-19 och ny förskola är planerad att 
vara klar för inflyttning 2018-19. 
 
Förskolan ska rymma 120 barn och lokalerna ska utgå utifrån modern pedagogik och kvalitativ 
undervisning.  
Förskolan ska innehålla; 

•Sex hemvister med tillhörande skötrum, toaletter och rum för vila/rörelse.   
•Två gemensamma torg för tre hemvister var eller ett stort gemensamt torg.  
•Rum för att barnen ska kunna måla, skapa, läsa, experimentera. 
•Arbetsplatser för pedagogerna, kontor för enhetschef, samtalsrum. 
•Personalutrymme med matlagningsmöjligheter. 

  
Goda parkeringsmöjligheter för föräldrar är nödvändigt. Trafiksituation för bilar och 
gångtrafikanter behöver ses över. En breddning av väg och ny trottoar från busshållsplats till 
förskola behövs då befintlig väg kommer att användas i större utsträckning.   

  
Beslut:  
Förskolenämnden beslutar att: 
tillstyrka förslaget att Lokalförsörjningsnämnden inleder en förstudie för nybyggnation av förskola i Gånghester, 
del av Hulta 4:2. 
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framföra att en breddning av väg och ny trottoar från busshållsplats till förskola behövs då befintlig väg kommer 
att användas i större utsträckning. 
   
upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Lokalförsörjningsnämnden.  
 
§ 28                                                   Dnr 2017/FN0035 800 
Remissvar: Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad 
Borås Stads Vision 2025 är den övergripande strategi som gäller för Borås Stads alla 
verksamheter. De verksamheter och metoder som varje förvaltning ska arbeta med specifikt för 
att nå målen formuleras i ett övergripande program. Nuvarande Kulturprogram för Borås Stad 
upphörde att gälla 2016. Till det nya Kulturprogrammet ansluts nu gällande biblioteksprogram 
så de två övergripande styrdokumenten för kulturverksamheten i Borås Stad blir samlade i ett 
dokument.  
 
Ett brett och tillgängligt kulturutbud som värnar om demokratiska värden är av stor vikt. Att 
det bidrar till barn och ungas bildning, utveckling och eget skapande likaså. Fokus på lärande, 
läsfrämjande, mångspråkigt och digitalt bibliotek som fungerar som demokratisk mötesplats 
anser Förskoleförvaltningen är av stor betydelse. 
 
I det föreslagna ”Kultur- och Biblioteksprogram” för Borås Stad, behandlas olika 
fokusområden där barn och unga har möjlighet att delta i kulturella aktiviteter. Utifrån gjord 
granskning av programmet vill förvaltningen lämna följande synpunkter. Förskoleförvaltningen 
anser att det behövs ett förtydligande av vikten av källkritik samt ett förtydligande bör finnas 
med under fokusområden gällande ”förskola” i de sammanhang ”skolan” används som enda 
skolform. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 
tillstyrka förslaget till ”Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad” med följande förslag till 
ändringar/förtydliganden.  
 
föreslå ett förtydligande av vikten av källkritik samt att tillägga ordet ”förskola” i de sammanhang ”skolan” 
används som enda skolform. 
 
föreslå en ändring i texten under rubriken Samhällsplanering: ”Kultur är grundläggande i människors välfärd. 
Därför ska kulturen vara närvarande i kommunala beredningar och därigenom en självklar del i 
samhällsplaneringen.” 
 
upprättad tjänsteskrivelse med nämndens beslut sänds som Förskolenämndens yttrande till Kulturnämnden. 
 

§ 29 Dnr 2017/FN0036 619 
Kvalitetsrapport: Barn med annat modersmål än svenska 
I rapporten konstateras att de allra flesta förskolor har barn med annat modersmål och att 
förskolan behöver få ökad kunskap om hur pedagogerna kan arbeta med flerspråkighet och 
interkulturellt förhållningssätt.  
Följande åtgärder har vidtagits: 
 

•Rutiner vid inskolning för att göra en språkkartläggning har tagits fram och dessa kommer 
att implementeras på alla förskolor under 2017.  
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•Under december 2016 publicerades en reviderad språkplattform som bl.a. tar upp 
flerspråkighet och interkulturellt perspektiv. Denna plattform är ett stöd för att öka 
kompetensen på förskolan och kommer att implementeras under 2017.  

 
Två utvecklingspedagoger från CFL, (Centrum för lärande) kommer att stödja förvaltningen i 
arbetet med implementering av rutiner för språkkartläggning och språkplattformen genom olika 
insatser. T ex handledning, kompetensutveckling och material. 
 
Uppföljning av detta område sker vid den enskilda uppföljningen mellan förskolechef och 
verksamhetschef.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Upprättad analys av rapporten sänds till 
Kommunstyrelsen för kännedom. 
 
§ 30 Dnr 2017/FN0045 003 
Regler och anvisningar för intern kontroll 
Förskolenämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom nämndens 
verksamhetsområde. I Borås Stads styrdokument ”Regler för intern kontroll”, antaget av 
Kommunfullmäktige, regleras att nämnden ska skapa en organisation för den interna kontrollen 
och se till att regler och anvisningar för denna antas. Förskoleförvaltningen har arbetat fram ett 
förslag på ”Regler och anvisningar för intern kontroll”. Arbetet har skett i samverkan med 
representanter från Grundskoleförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen. Dokumentet 
uppfyller kraven för hur ”Regler” skall skrivas enligt Borås stads ”Riktlinjer för styrdokument”. 
 
Förslaget till ”Regler och anvisningar för intern kontroll” beskriver hur nämndens organisation 
för arbetet med intern kontroll ser ut och vilket ansvar förvaltningens chefer och medarbetare 
har. Vidare innehåller dokumentet en allmän beskrivning av vad intern kontroll är och varför 
det är viktigt med ett fungerande system för detta. En kort genomgång av 
internkontrollarbetets olika moment finns också beskrivet.   
 
Efter beslut i Förskolenämnden kommer dokumentet att skickas till Stadskansliet för att 
infogas i den gemensamma mall som skall användas vid ”Regler” enligt Borås stads ”Riktlinjer 
för styrdokument”. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att godkänna förslaget till ”Regler och anvisningar för intern kontroll” och 
översända densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.  
 
 
§ 31 Dnr 2017/FN0040 714 
Anslagsframställan nybyggnad av KreaNova förskola, Värmlandsgatan, kv 
Maskinisten 3, Borås 
Stadsdelsnämnden Väster har 2015-11-24 (SDNV 2015/0199 §175) hemställt 
Lokalförsörjningsnämnden att utföra en förstudie för nybyggnad av KreaNova 
förskola. Förstudiekonto öppnades 2016-01-26 . Efter genomförd förstudie togs 
projekteringsframställan upp i  Lokalförsörjningsnämnden 2016-04-26 och 
tillstyrktes av Stadsdelsnämnden Väster 2016-04-27, samt beviljades av 
Kommunstyrelsen 2016-05-30 (2016/KS0405  290). 
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Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamhetsrepresentanter 
projekterat fram förfrågningsunderlag och tagit in anbud från byggentreprenörer. 
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört projektering för en totalentreprenad 
tillsammans med verksamhetsrepresentanter. Bygglov för byggnaden är inlämnat  
och beviljat. 
 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsförvaltningens anslagsframställan och 
förslag till beslut är att den tillstyrks. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 
tillstyrka tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan till nybyggnation av KreaNova 
förskola, Värmlandsgatan, kv Maskinisten 3, Borås. 
 
upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Lokalförsörjningsnämnden. 
 
 
§ 32 Dnr 2017/FN0037 714 
Projekteringsframställan för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola, 
Hässleholmen Del av Hässleholmen 3:1 mfl, Borås. 
Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan och 
förslag till beslut är att den tillstyrks. Förstudiens upplägg är gjort på sådant sätt att den ska 
kunna användas för både Silverpoppelns och Tunnlandsgatans förskolor med vissa lokala 
justeringar.  
 
Förskolenämnden ser ett stort behov av en ny förskola på Hässleholmen och 
projekteringsframställan för Tunnlandsgatan är en bra lösning.   
 
Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar avslag på projekteringsframställan för nybyggnad av 
Tunnlandsgatans förskola.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet 
med ordförandens förslag.  
 
Niklas Arvidsson (KD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 
tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen Del 
av Hässleholmen 3:1 m fl, Borås. 
 
upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Lokalförsörjningsnämnden. 
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§33 Dnr 2017/FN0042 214 
Remissvar: Detaljplan för Centrum Pallas 1 m.fl. – Höghuset,  
Borås Stad  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i det planerade höghuset i kvarteret Pallas samt 
att justera byggrätten för befintlig parkeringsramp. Det planerade höghuset ska ge Borås ett 
landmärke med en höjd av 20-34 våningar. Höghuset ska stå i skarven mellan kvarteren i 
rutnätsplanen och Stadsparken, fristående från kvarteret. Som landmärke är det viktigt att 
byggnaden utformas med hög arkitektonisk nivå. 
 
I samband med att Kvarteret Pallas utvecklas och förtätas med bostäder vill 
Förskoleförvaltningen påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum.  
 
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och är en del av kvarteret Pallas 
sydvästra hörn. Det ansluter till Hallbergsplatsen i väster och Strandpromenaden längs Viskan i 
söder. Planområdets totala areal är ca 800 kvm och omfattar kvartersmark och en mindre del av 
Hallbergsplatsen som är allmän platsmark.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 
tillstyrka detaljplanen Centrum, Pallas 1 m.fl. – Höghuset, Borås Stad. 
 
påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum.  
 
upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
§34 Dnr 2017/FN0043 214 
Remissvar: Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl,  
Borås Stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för delar av Byttorpshörn och Byttorpstå. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och viss centrumverksamhet 
inom fastigheterna. 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.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 
tillstyrka detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m fl samt att påtala vikten av att se över behov av fler förskolor 
i området.  
upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  
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§35 Dnr 2017/FN0048 101 
Medborgardialoger 
Borås Stad har beslutat att alla nämnder ska genomföra medborgardialoger som en möjlighet 
för politikerna att möta kommuninvånarna i en demokratisk process. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att Förskolenämnden ska genomföra fyra stycken 
medborgardialoger under 2017. För att kunna genomföra medborgardialogerna behöver 
Förskolenämnden besluta vilket deltagande som är rimligt av politikerna.  
 
Förslag till fördelning: 
En rimlig fördelning är att presidiet tillsammans med max fem ledamöter/ersättare från de tre 
partigrupperna deltar.   
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att tillstyrka förslaget om fördelning av ledamöter på kommande medborgardialoger. 
 
§36 Dnr 2017/FN0047 04 
Månadsrapport februari 2017 
Månadsrapporten avser perioden januari-februari 2017. Periodens ekonomiska utfall är ett 
överskott om 4 715 tkr. Resultatet visar på en försiktighet inom förvaltningen. Den nya 
organisationen behöver ytterligare tid på sig att komma på plats och analyser görs av budget 
och utfall. Förvaltningen prognostiserar ett resultat enligt årsbudget för helåret. 
 
Antal inskriva barn från kommunen är 6 285 för den aktuella månaden och antal barn per 
årsarbetare ligger på 5,5. För att klara alla placeringar behöver två till avdelningar på 
Skogsängens förskola startas från april månad och ytterligare en avdelning efter sommaren. 
Även på Hulta Torgs förskola och Moldeparkens förskola behöver utökningar ske under våren. 
Dessa utökningar är inte budgeterade. 
 
Sjukfrånvaron för förvaltningen låg i januari månad på 9 %. När sjukfrånvaron tas ut per månad 
kan utfallet variera. Förvaltningen arbetar med Kommunfullmäktiges uppdrag att se till att 
fördelningen mellan förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent. En 
valideringsinsats har initierats för att öka andelen utbildade barnskötare. En arbetsgrupp 
kommer inom kort sättas samman för att arbeta med förvaltningens kompetensförsörjningsplan 
enligt uppdrag från Kommunfullmäktige. 

 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner månadsrapport februari 2017. 
 
§37 Dnr 2017/FN0051 09 
Kontaktpolitiker 
 
Beslut: 
Förskolenämnden ger i uppdrag till Förskoleförvaltningen att upprätta formerna för kontaktpolitiker till nästa 
nämndsammanträde den 20 april.  
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§38 Dnr 2017/FN0067 714 
Initiativärende – Framtidens förskola 
Alliansgruppen i Förskolenämnden genom Marie Fridén (M) lägger vid dagens sammanträde 
fram ett initiativärende (bilaga 1 till protokollet) ”Framtidens förskola”. De föreslår 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.  
 
Yrkanden 
Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert 
Sandberg (S), Eva Andersson (S), Lisa Tjärner (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP) yrkar att 
ärendet skickas som remiss till Förskoleförvaltningen för fortsatt beredning.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Jessica Bjurén (M), Niklas Arvidsson (KD) 
och Gunvie Peeker (M) yrkar att Förskolenämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag i 
initiativärendet (se bilaga 1 till protokollet).  
 
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. 
 
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   
Eva Andersson (S) X   
Lisa Tjärner (V) X   
Bo-Göran Gunnarsson (MP) X   
Jessica Bjurén (M)  X  
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)  X  
Gunvie Peeker (M)  X  
Antal röster: 6 5  

 
Förskolenämnden har således med 6 röster mot 5 beslutat i enlighet med den rödgröna 
gruppens yrkande. 
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att ärendet skickas som remiss till Förskoleförvaltningen för fortsatt beredning.  
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§39  
Anmälningsärenden 

a) Kommunfullmäktige – Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program 
 (2017/FN0039 761) 

 
b) Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30 § 32 Klassificeringsstruktur 

Borås Stad till berörda nämnder och bolag (2017/FN0032 004) 
 
c) Kommunstyrelsen – Tillsyn och insyn i fristående förskola, grundskola och 

  gymnasieskola 2015-2016: Regelbunden tillsyn samt uppföljning vid  
            Montessoriförskolan Pyramiden (2017/FN0038 714) 

 
d) Kommunfullmäktige – Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 

mellan nämnder och bolag (2017/FN0041 100) 
 

e) Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30  
 Säker och Trygg kommun (2017/FN0023 009) 
 

f) Samhällsbyggnadsnämnden – Underrättelse inför antagande av detaljplan för Norra 
Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m fl., Sjöboskolan, Borås Stad (2017/FN0052 214) 

 
Beslut:  
Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 39 a – 39 f till handlingarna. 
 
§40  
Delegationsbeslut 
Lista nr 2 med delegationsbeslut från verksamheten för januari- mars 2017.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten och lägger dessa till handlingarna.  
 
§41  
Övrigt 
Nämnden tackar för ett väl genomfört studiebesök och önskar få ha en dialog kring besöken 
under punkten förvaltningsinformation innan nästa nämndsammanträde.  
 
 
Vid protokollet 
 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Leif Johansson Stefan Medin 
Ordförande  
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Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 april 2017. 
 
 
 
Emelie Hansson  
Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL  
 Sammanträdesdag 
 2017-03-30   11(11) 
 

 

Bilaga 1 till protokoll 170330 
 
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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