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Tid och plats  
Torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00-17.15, Scandic Plaza Borås 
 
Omfattning 
§§ 1 - 9 
 
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) 
Niklas Arvidsson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Gunvie Peeker (M) tjänstgörande för Jessica Bjurén (M) 
 
Övriga närvarande 
Agron Cela (S) 
Ylva Lengberg (S) 
Helena Gillberg (S) 
Hawalul Hassan (S) 
Hanna Bernholdsson (MP) 
Stefan Medin (M) 
Linda Rudenwall (L) 
Solveig Landegren (C) 
Annika Karlsson (SD) 
Pernilla Bjerkesjö förvaltningschef 
Tanja Vööras ekonomichef, §§ 1-5 
Linda Ruergård HR-chef, §§ 1-5 
Ing-Marie Samuelsson chef kvalitet och utveckling, §§ 1-5 
Malin Molid Svenningsson verksamhetschef, §§ 1-5 
Marie Gerdin verksamhetschef, §§ 1-5 
Eva Lindström nämndsekreterare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 8 november kl. 17.00-18.20. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 8 november kl.17.00-18.10. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 9 november kl. 17.00-17.30. 
 
Ajournering 
Förskolenämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 16.50-17.05. 
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§ 1 
Justering 
Marie Fridén (M) med Gunvie Peeker (M) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på Stadsdelsförvaltningen 
Norr onsdagen den 16 november 2016, kl. 14.45. 
 
§ 2 
Godkännande av samt ändring i föredragningslistan 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ytterligare ett beslutsärende 
”Initiativärende – Lokaler för förskolan i Samariten 11/Björkäng”, § 8. Upprättad 
föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns. 
 
§ 3 
Presentation av nämndens ledamöter och ersättare sa mt tjänstemän 
Dagens sammanträde som är Förskolenämndens första inleds med en presentationsrunda där 
närvarande ledamöter, ersättare och tjänstemän presenterar sig. 
 
§ 4 
Praktisk information till nämndens ledamöter och er sättare 
Information lämnas av nämndsekreterare. 
 
§ 5 
Förvaltningsinformation 
En inledande och övergripande presentation av Förskoleförvaltningen lämnas av 
förvaltningschef Pernilla Bjerkesjö, ekonomichef Tanja Vööras, HR-chef Linda Ruergård, chef 
för kvalitet och utveckling Ing-Marie Samuelsson samt verksamhetscheferna Malin Molid 
Svenningsson och Marie Gerdin. 
 
En utbildningsdag samt studiebesök vid några av förvaltningens förskolor kommer att planeras 
in som en introduktion för nämndens ledamöter och ersättare. 
 
Läroplanen för förskolan delas ut. 
 
§ 6 Dnr 2016/FN0011 002 
Undertecknande av handlingar 
Enligt det Gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
ska nämnden fatta beslut om hur officiella skrivelser ska undertecknas. 

 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att nämndens officiella skrivelser ska undertecknas av Förskolenämndens 
ordförande, alternativt mötesordförande, och förvaltningschef. 
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§ 7 Dnr 2016/UN0008 026 

Remiss – Program för jämställdhetsintegrering  
Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad remiss för yttrande. 
Jämställdhetsintegrering i Borås Stad utgår från den länsövergripande strategin som Borås 
undertecknade 2014 och dess tre målområden, Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet, 
Makt och hälsa samt Makt och mäns våld mot kvinnor 
 
I rapporten Program för Hållbar Jämställdhet och i Öppna Jämförelser Jämställdhet 2016, från 
Sveriges kommuner och Landsting, konstateras att Borås Stad kommit långt i sitt 
jämställdhetsarbete, även om mycket arbete kvarstår. Utifrån genomgången av kartläggningen 
konstateras att Borås Stad ska upprätta ett program för jämställdhetsintegrering med medborgar- 
och brukar fokus.  
 
I programmet tilldelas nämnder och bolag uppdraget att upprätta en plan för 
jämställdhetsintegrering. Planen som utgår från en gemensam mall ska utvärderas årligen och 
redovisas till Kommunstyrelsen.  
 
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 nämnden 
tillstyrker program för jämställdhetsintegrering, enligt upprättat förslag till beslut.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Gunvie Peeker (M) 
och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att en textändring görs i upprättat förslag till remissvar som 
innebär att lydelsen i den andra punktsatsen, gällande planernas innehåll, ändras från 
”Redovisning av minst tre mål som nämnden ska uppnå under planperioden” till ”Redovisning av 
mål som nämnden ska uppnå under planperioden”. 
 
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. 
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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  
Gunvie Peeker (M)  X  
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)   X 
Antal röster: 6 4 1 

 
Förskolenämnden har således med 6 röster mot 4 beslutat i enlighet med den rödgröna 
gruppens yrkande. 
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden tillstyrker program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad med föreslagna ändringar 
gällande uppdrag till nämnderna. 
 

§ 8 Dnr 2016/UN0014 290 

Initiativärende – Lokaler för förskola i Samariten 11/Björkäng  
Alliansgruppen i Förskolenämnden genom Marie Fridén (M) lägger vid dagens sammanträde 
fram ett initiativärende (bilaga 1 till protokollet) ”Lokaler för förskola i Samariten 
11/Björkäng”. De förslår nämnden besluta att tillskriva Lokalförsörjningsnämnden med 
hemställan om att Samariten 11 endast ska användas för förskola och grundskola. 
 
Ordföranden finner att nämnden bifaller alliansgruppens initiativärende. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att tillskriva Lokalförsöjrningsnämnden med hemställan om att Samariten 11 ska 
användas endast för förskola och grundskola. 
 

§ 9  
Anmälningsärenden  
a) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Ledamöter och ersättare i Förskolenämnd, 

Grundskolenämnd, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Vård- och äldrenämnden 
(2016/FN0006 102) 

 
b) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Nya och justerade årsarvoden och övriga 

bestämmelser i Bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2015-2018” (2016/FN0007 024) 
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c) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Förslag till nya och reviderade reglementen med 
anledning av organisationsöversyn (2016/FN0004 003) 

 
d) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Lokalfrågor med anledning av ny nämnd- och 

förvaltningsorganisation (2016/FN0005 001) 
 
e) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Kvalitetspolicy för Borås Stad 

(2016/FN0010 009) 
 
f) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola 

och gymnasieskola läsåret 2015-2016; Kvalitetsrapport Värdegrund (2016/FN0002 600) 
 
g) Stadsdelsnämnd Norr. Kvalitetsrapport Förskola; Undervisning och resultat 2016 

(2016/FN0003 600) 
 
h) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Uppföljning av Kvalitetsrapport Undervisning och 

resultat 2015 (2016/FN0001 600) 
 
i) Kommunstyrelsen. Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, fritidshem 
 och annan pedagogisk verksamhet 2017 (2016/FN0012 047)       
    
Beslut:  
Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under a) –i) till handlingarna. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Leif Johansson Marie Fridén 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 november 2016. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 



INITIATIVÄRENDE FÖRSKOLENÄMNDEN
2016-11-10

Lokaler för förskola i Samariten 11/Björkäng!

Förskolenämnden har stort behov av lokaler, både för att hantera att antalet barn 
ökar, men också för att ersätta tillfälliga lösningar. Borås Stad klarar inte att med 
egen produktion tillgodose de lokalbehov som finns och därför är inhyrning av lokaler 
ett bra komplement. 

Borås Stad har hyrt in fastigheten Samariten 11, som är strategiskt belägen vid SÄS 
och med närhet till Bergdalen och Hässleholmen. Samariten 11 är alldeles utmärkt 
för förskola, eftersom det finns goda förutsättningar för barn från olika 
bostadsområden samtidigt som området är naturskönt och det finns möjligheter för 
barnen att ha skogen som en extra lekplats. 

Förskola i Samariten 11 kan med fördel samlokaliseras med lokaler för grundskolan. 
De positiva betingelser som finns på platsen gäller för såväl för- som grundskola, då 
också lokaler för grundskola är en bristvara.

Allianspartierna i Förskolenämnden ser en fortsatt lokalisering av förskola inom 
Samariten 11 som mycket angelägen, utifrån de skäl som redovisats ovan. Det är 
dock olämpligt att blanda förskola med exempelvis gymnasister och 
Lokalförsörjningsnämnden bör ta hänsyn till att skapa en god helhetsupplevelse för 
barn inom Samariten 11. 

Förslag till beslut

Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden med hemställan om att Samariten 11 ska 
användas endast för förskola och grundskola. 

För Allianspartierna

Marie Fridén (M)
1:e vice ordförande 
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