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Tid och plats  
Torsdagen den 2 februari 2017, kl. 13.00 -14.30, Förskoleförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 1 - 13 
 
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) 
Mattias Karlsson (M) under beslutssammanträdet 
Niklas Arvidsson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Gunvie Peeker (M) tjänstgörande för Mattias Karlsson (M) under  
  ärendegenomgången    
Stefan Medin (M) tjänstgörande för Jessica Bjurén (M) 
 
Övriga närvarande 
Agron Cela (S) 
Ylva Lengberg (S) 
Hawalul Hassan (S) 
Karin Rehnström (V) 
Hanna Bernholdsson (MP) 
Gunvie Peeker (M) under beslutssammanträdet 
Linda Rudenwall (L) 
Solveig Landegren (C) 
Annika Karlsson (SD) 
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 Barnhälsa, under ärendegenomgången 
Emelie Hansson nämndsekreterare 
Eva Lindström nämndsekreterare GVUN 
Gunilla Nilsson personalföreträdare, under ärendegenomgången 
Karin Vapnar personalföreträdare, under ärendegenomgången 
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Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 31 januari kl. 17.00 -19.00. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 31 januari kl.17.00 -18.10. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 2 februari kl. 11.45 -12.45. 
 
Ajournering 
Förskolenämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 13.45 -14.10. 
 
§ 1 
Justering 
Niklas Arvidsson (KD) med Leif Häggblom (SD) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på Förskoleförvaltningen 
tisdagen den 7 januari. 
 
§ 2 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
 
§ 3 Dnr 2017/FN0003 041 
Budget 2017:2 

 Förskolenämnden ansvarar för kommunal förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola samt 
samordning av familjecentraler i Borås Stad. Ansvaret omfattar även godkännande och tillsyn 
av enskild förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Nämnden förväntas arbeta med 
barnperspektivet i samverkan med övriga verksamheter i andra förvaltningar. 
 
Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag fastställdes av 
Kommunstyrelsen den 20 juni till 693 600 tkr. Ekonomistyrnings underlag angav en ökning till 
693 600 tkr 2017 från 667 471 tkr 2016. Volymen har räknats upp med 1,5 %. Index för löner 
är 2,3 % och för övriga kostnader 1,5 %. 

 
Till 2017:2 har 1 200 tkr flyttats till Kommunstyrelsen som delfinansiering av en 
kommungemensam bemanningspool. Dessutom har 320 tkr flyttats till Kommunstyrelsen som 
den beräknade kostnaden för nämndens säkerhetsansvarig. Som förstärkning för att öka 
kvalitén inom verksamheten utökas ramen med 6 000 tkr. Kommunstyrelsen beslutade den 31 
oktober 2016 föreslå Kommunfullmäktige att besluta Förskolenämndens kommunbidrag till 
698 100 tkr. 
 
Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag fastställdes av 
Kommunfullmäktige den 23-24 november till 698 100 tkr. Efter Kommunfullmäktiges 
fastställande, som följd av att den förändrade lokalmodellens uppgifter framräknats, har en 
justering skett av Förskolenämndens kommunbidrag till 691 150 tkr. 
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Tkr Budget 2016 Prognos 2016 Budget 
2017:1 

Budget 
2017:2 

Förändring 

Intäkter 126 630 130 230 129 395 108 600 - 20 795 

Kostnader - 772 578 - 774 378 - 816 059 - 792 750 23 309 

Buffert   - 6 936 - 7000 - 64 

Nettokostnader - 645 948 - 644 148 - 693 600 - 691 150 2 450 

Kommunbidrag 645 948 645 948 693 600 691 150 - 2 450 

Resultat 0 1800 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Nettoinvesteringar      

 
I tabellens budget 2016 redovisas summan av de tre stadsdelarnas antagna budgetar för stadsdelsegen och kommungemensam verksamhet. Kommunfullmäktiges beslut 
var 655 180 tkr. 
I Budget 2017:1 budgeterades statsbidraget för minskade barngrupper för helåret 2017. 
I Budget 2017:2 har enbart vårens statsbidrag budgeterats då bidraget inte är fastställt för 2017/2018. 
 

Beslut:  
Förskolenämnden godkänner upprättat förslag till budget 2017:2 och översänder 
densamma till Kommunstyrelsen.  
 
Niklas Arvidsson (KD) och Leif Häggblom (SD) deltar inte i beslutet.  
 
§ 4                                                    Dnr 2017/FN0004 007 
Riskanalys och Intern kontrollplan 2017  
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhets-
område. Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verk-
samhetsområde och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en 
riskanalys av rutiner och processer. I riskanalysarbetet görs en konsekvens- och 
sannolikhetsbedömning.  
 
Kommunens nämnder och styrelser ska varje år upprätta en riskanalys och en plan för den 
interna kontrollen. Förskolenämnden har tillsammans med förvaltningen arbetat fram underlag 
till riskanalys och intern kontrollplan för 2017.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att godkänna riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2017, och översänder 
dessa till Kommunstyrelsen. 

 
§ 5 Dnr 2017/FN0005 009 

Personuppgiftsombud för Förskolenämnden  
Enligt det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad är 
Kommunstyrelsen/nämnden personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. Enligt 
Personuppgiftslagen (1998:204) kan den personuppgiftsansvarige utse ett personuppgiftsombud 
som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Om 
personuppgiftsombudet upptäcker brister skall det rapporteras till den personuppgiftsansvarige. 
Genom att utse ett personuppgiftsombud behöver inte heller vissa behandlingar av 
personuppgifter anmälas till Datainspektionen. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden utser Björn Borggren till personuppgiftsombud för Förskolenämnden enligt 36 § andra stycket 
personuppgiftslagen.  
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§ 6 Dnr 2016/FN0029 709 

Initiativärende- Orangeriet Barnens Hus  
Alliansgruppen i Förskolenämnden genom Marie Fridén (M) lade vid Förskolenämndens 
sammanträde den 12 december 2016 fram ett initiativärende ”Orangeriet – Barnens hus”. 
Nämnden förslås besluta att tillskriva Kommunstyrelsen om att inkludera Förskolenämnden i 
det kommande omvandlingsarbetet av Orangeriet. Efter omröstning beslutade nämnden att 
bordlägga ärendet till dagens sammanträde.  
 
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 
Förskolenämnden avslår initiativärendet ”Orangeriet Barnens Hus”.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Stefan Medin (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   
Mattias Karlsson (M)  X  
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)  X  
Stefan Medin (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 avslå initiativärendet ”Orangeriet Barnens Hus”.  
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§ 7 Dnr 2017/FN0006 010 

Förskolenämndens plan vid samhällsstörningar och ex traordinära  
händelser  
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-20 att varje nämnd och bolag ska ha en egen, väl 
genomarbetad och aktuell plan vid samhällsordningar och extraordinära händelser. Planen 
ska antas för varje ny mandatperiod.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden fastställer plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.  
 

§ 8 Dnr 2017/FN0001 332 

Motion – Bemannad parklek året runt på Stadsparkens  lekplats  
Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad motion för yttrande. I 
motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta att ge Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med bemanning, i 
likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till Stadsparkens lekplats. 
 
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 
Förskolenämnden avslår motionen Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Stefan Medin (M) yrkar att Förskolenämnden bifaller alliansgruppens alternativa 
beslutsförslag (se bilaga 2 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   
Mattias Karlsson (M)  X  
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)  X  
Stefan Medin (M)  X  
Antal röster: 6 5  
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Förskolenämnden har således med 6 röster mot 5 beslutat i enlighet med den rödgröna 
gruppens yrkande. 
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 

 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att avslå motionen ”Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats”.  
Upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Kommunstyrelsen.  

 
§ 9 Dnr 2017/FN0002 241 

Remiss- Detaljplan för Gånghester del av Hulta 4:4;   
Ny förskola i Gånghester  
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerad remiss till Förskolenämnden för yttrande.  
Detaljplanen innebär en nybyggnation av en förskola i Gånghester.  
 
Förskolenämnden ställer sig positiv till byggnation av förskola inom plangränsen för 
detaljplanen av Hulta 4:2. Dock anser Förskolenämnden att egenskapsgränsen för byggnation 
är mycket begränsad och vill att gränsdragningen ska vara något utökad så att byggnation av 
förskola blir mer flexibel inom användningsgränsen.  
 
Beslut: 
Förskolenämnden ställer sig positiv till byggnation av förskola inom plangränsen för detaljplanen av Hulta 4:2. 
Dock anser Förskolenämnden att egenskapsgränsen för byggnation är mycket begränsad och vill att 
gränsdragningen ska vara något utökad så att byggnation av förskola blir mer flexibel inom 
användningsgränsen.  
 

§ 10 Dnr 2017/FN0016 024 

Beslut om arvode för utbildningsdagar Förskolenämnd en 
Med anledning av att Förskolenämnden är en nybildad nämnd genomförs utbildning för de 
förtroendevalda i samband med de två första nämndsammanträdena under 2017.   
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att arvode utgår till de förtroendevalda i nämnden som deltar i utbildningarna i 
samband med nämndsammanträdena den 2 februari och 2 mars 2017.  
 

§ 11 Dnr 2017/FN0007 717 
Ansökan om godkännande av EkoNära pedagogisk omsorg  

Kommunstyrelsen har i augusti 2016 fått in en ansökan om att bedriva EkoNära pedagogisk 
omsorg. Ärendet har översänts till Förskolenämnden för handläggning.   

EkoNära pedagogisk omsorg har inom flera områden på ett fullgott sätt kunnat redovisa hur 
verksamheten ska bedrivas utifrån Borås Stads villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
annan pedagogisk omsorg. När det gäller villkoren för den pedagogiska verksamheten, 
kvalitetsarbetet samt lokaler görs bedömningen att EkoNära pedagogisk omsorg inte uppfyller 
kraven. Huvudmannen har inte kunnat beskriva hur skollagens krav för pedagogisk omsorg ska 
tillämpas samt hur det systematiska kvalitetsarbetet ska följas upp och utvärderas. 
 

Utifrån gjord bedömning anser Förskoleförvaltningen inte att EkoNära pedagogisk omsorg 
lever upp till skollagens krav. Dessutom finns inte heller något godkännande från 
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bostadsrättsföreningen att bedriva verksamheten i fastigheten. Därför föreslås 
Förskolenämnden att avstyrka EkoNära pedagogisk omsorgs ansökan. 

 
Beslut: 
Ansökan ”EkoNära pedagogisk omsorg” avstyrks enligt Borås Stads villkor för godkännande och rätt till 
bidrag för annan pedagogisk omsorg. 
 
§12 Dnr 2017/FN0018 024 
Studiebesök för Förskolenämnden 
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att genomföra studiebesök vid några av förvaltningens förskolor torsdagen den 30 
mars 2017. Arvode utgår för de ledamöter och ersättare som deltar.  
 
§13  
Anmälningsärenden 
  
 a) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Borås Stads arkivregler 

(2017/FN0007 004) 
 
b) Skolinspektionen. Beslut – Beslut efter kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända 

elever i Borås Stad (2016/FN0038 610) 
 
c) Stadsdelsnämnden Norr. Miljömålsuppföljning 2016. Till Förskolenämnden för 

kännedom (2016/FN0015 400) 
 
d) Stadsdelsnämnden Öster. Beslut – Lokaler för Äsperedskolan och Äsperedsgården 

(2016/FN0036 714) 
 
e) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

(2016/FN0034 012) 
 
f) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Justering av nämndreglementen i Borås Stad 

(2016/FN0004 003) 
 
g) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Riktlinjer för styrdokument 

(2016/FN0027 012) 
 
h)  Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Borås Stads styr- och 

ledningssystem (2016/FN0028 012) 
 
i)   Kommunstyrelsen. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och 

fritidshem 2017 (2016/FN0031 041) 
 
j)   Stadsdelsförvaltningen Väster (Samhällsbyggnadsförvaltningen) Underrättelse– 

Underrättelse inför antagande av detaljplan för Sandared, Sandhults-Rydet 1:22 m.fl. 
Borås Stad (2016/FN0032 214)  

 
k) Kommunstyrelsen. Ersättning till enskild pedagogisk omsorg  
 (2016/FN0033 041) 
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l) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Borås 2025 – Vision och strategi     
  (2016/FN0026 012) 
 
m) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Grafiska regler för Borås Stad (2017/FN0009 

008) 
 
n)  Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering Riktlinjer för medborgardialog 

(2017/FN00010 700)  
 
o) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf 

Sjösten (M), Urban Svenkvist (M) – Handlingsplan mot otrygghet! 
 
p) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf 

Sjösten (M), Urban Svenkvist (M): Trygghetsvandringar 2.0 – för ökad trygghet i 
närmiljön! (2017/FN0012 701) 

 
q) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Program för tillgängligt samhälle 2017-2020 
 (2017/FN0013 739) 
 
r) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP) 

Entreprenörskap i för-och grundskolan (2017/FN0014 609) 
 
s) Lokalförsörjningsnämnden. Protokollsutdrag – Initiativärende ”Lokaler för förskola i 

Samariten 11/Björkäng” (2016/FN0014 290) 
 
t) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Utredning av förutsättningarna för att återinföra 

familjedaghem i Borås Stad; Redovisning av uppdrag (2016/FN0035 710) 
 
u) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 

2017 (2016/FN0009 006) 
 
Beslut:  
Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 13a) – 13u) till handlingarna. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Leif Johansson Niklas Arvidsson 
Ordförande  
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Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 8 februari 2017. 
 
 
 
Emelie Hansson  
Nämndsekreterare 



INITIATIVÄRENDE 

FÖRSKOLENÄMNDEN  2016-12-12 

 

Orangeriet – Barnens hus 

 

Kommunfullmäktiges intentioner, utifrån visionen ”Borås 2025” utgår från att Borås Stad ska 

arbeta ”för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna 

samverkar”. Vad ger inte bättre möjlighet till hållbar utveckling än att satsa på de som 

faktiskt ska föra vårt arv vidare - barnen?  

 

Genom ett Barnens hus i Orangeriet skulle vi kunna lära våra yngsta medborgare hur de 

ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna ska samverka för en bättre framtid. Vi 

har badhus, kulturhus, ungdomens hus, folket hus och stadshus, nu kan det vara dags även 

för ett Barnens hus. Ett hus för, med och om barn. Här kan kultur, natur, lek och lärande 

skapa förutsättningar för möten mellan människor.   

 

Förutsättningar för ett ”Barnens hus” i Orangeriet är bra. Det finns en nybyggd och modern 

lekplats alldeles intill vilken kan förädlas med bemannad åretruntlek. På vintern går det att 

åka skridskor på den närliggande isbanan, och i nära anslutning finns även Stadsparksbadet 

vilket skulle kunna stärka fokus på simkunnighet.  

 

För att ytterligare stärka barnperspektivet och till fullo utnyttja Orangeriet ser vi även 

möjligheter till en öppen förskola. Varför då inte med tema natur och miljö, något som 

förknippas med ett levande och blomstrande Orangeri. 

 

Förslag till beslut: 

Förskolenämnden tillskriver Kommunstyrelsen att inkludera Förskolenämnden i det 

kommande omvandlingsarbete av Orangeriet i enlighet med denna skrivelse. 

 

För allianspartierna 

Marie Fridén (M) 1:e vice ordförande 

   

 

 

 



ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 
FÖRSKOLENÄMNDEN  2017-02-02 

 

Yttrande över motion ”Bemannad parklek året runt på Stadsparkens 
lekplats 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
1. Motionen ”Bemannad lekpark året runt på Stadsparkens lekplats” tillstyrkes. 
2. Upprättat yttrande sänds som Förskolenämnden yttrande till Kommunfullmäktige. 

 
Yttrandet i sin helhet 
I motionen ”Bemannad lekpark året runt på Stadsparkens lekplats” föreslås Kommunfullmäktige 
besluta att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett 
förslag på parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. 
 
I motionen framgår att syftet är att främja fysisk aktivitet i tidig ålder i trygga och säkra lekmil-
jöer. Personalen ska huvudsakligen finnas på lekplatsen för att låna ut lekredskap samt ordna 
aktiviteter för barn och ungdomar. Då inget omsorgsansvar finns riktar sig insatsen således åt 
barn i sällskap med föräldrar eller andra vuxna med ansvar för barnen.  
 
I motionen hänvisas till lekparkerna Plikta i Göteborg samt Humlegården i Stockholm. Enligt 
kommunernas hemsidor riktar sig lekparken i Göteborg främst till barn i åldrarna 6-16 år och är 
en s.k. Öppen fritidsverksamhet medan lekparken i Humlegården är öppen för barn i alla åldrar. 
 
Förskolenämnden anser att verksamheten skulle kunna vara framkomlig att bedriva inom ramen 
för Öppen förskoleverksamhet. Verksamhetsformen styrs av Skollagen (kap 25) och vänder sig 
till barn som inte är inskrivna i förskola tillsammans med förälder eller annan vuxen som följer 
med barnet. Den kan också vara ett komplement till förskola och pedagogisk omsorg.  
 
Förskolenämnden ser ett behov av att bredda de aktiviteter och insatser som idag ligger inom 
ramen för den öppna förskoleverksamheten och ser att motionen pekar på ett förslag som skulle 
vara intressant att utreda vidare.  
 
Förskolenämnden föreslås därför tillstyrka motionen ”Bemannad lekpark året 
runt på Stadsparkens lekplats”. 

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