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Tid och plats  
Måndagen den 12 december 2016, kl. 15.30-18.20, Stadsdelsförvaltningen Norr 
 
Omfattning 
§§ 10 - 21 
 
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) 
Jessica Bjurén (M) §§ 13-20 
Niklas Arvidsson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Gunvie Peeker (M) tjänstgörande för Jessica Bjurén (M) §§ 10-12 
 
Övriga närvarande 
Agron Cela (S) 
Ylva Lengberg (S) 
Helena Gillberg (S) 
Hawalul Hassan (S) 
Karin Rehnström (V) 
Gunvie Peeker (M) §§ 13-20 
Stefan Medin (M) 
Linda Rudenwall (L) 
Solveig Landegren (C) 
Annika Karlsson (SD) 
Pernilla Bjerkesjö förvaltningschef 
Tanja Vööras ekonomichef, §§ 1-3 
Ing-Marie Samuelsson chef kvalitet och utveckling, §§ 1-3 
Marie Gerdin verksamhetschef, §§ 1-3 
Jenny Strand förvaltningscontroller, §§ 1-3 
Per Löwendahl Grundskoleförvaltningen, §§ 1-3 
Eva Lindström nämndsekreterare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 6 december kl. 17.00-18.40. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 6 december kl.17.00-18.00. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 11december kl. 12.00-13.00. 
 
Ajournering 
Förskolenämnden ajournerar dagens sammanträde under tiden kl. 17.45-18.10. 
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§ 10 
Justering 
Linda Ikatti (S) med Marie Fridén (M) som ersättare utses tillsammans med mötesordföranden 
att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på Utbildningsförvaltningen torsdagen den 
15 december. 
 
§ 11 
Godkännande av samt tillägg i föredragningslistan 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ytterligare ett beslutsärende ” 
Initiativärende – Orangeriet; Barnens hus”, § 19. Upprättad föredragningslista med ovanstående 
tillägg godkänns. 
 
§ 12 
Riskanalysarbete 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och 
anta regler och anvisningar för denna. Förskolenämnden ska årligen fastställa en intern 
kontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar 
tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja 
ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. 
 
Nämnden delas upp i tre arbetsgrupper där respektive arbetsgrupp leds av en av presidiets tre 
representanter. Grupperna diskuterar riskerna utifrån övergripande risker och 
verksamhetsspecifika risker. 
 
Den interna kontrollplanen fastställs av nämnden på februarimötet 2017 och i samband med 
detta redovisas riskanalysen. 
 
§ 13 Dnr 2016/FN0009 006 
Förskolenämndens sammanträdesdagar år 2017 
 
Beslut: 
Förskolenämnden fastställer följande ordinarie sammanträdesdagar för 2017: 
Torsdagen den 2 februari 
Torsdagen den 2 mars 
Torsdagen den 30 mars 
Torsdagen den 20 april 
Onsdagen den 17 maj 
Tisdagen den 20 juni 
Torsdagen den 24 augusti 
Torsdagen den 28 september 
Torsdagen den 26 oktober 
Torsdagen den 30 november 
Onsdagen den 20 december 
 
Sammanträdet den 2 februari börjar kl. 13.00 med efterföljande förvaltningsinformation. 
Sammanträdet den 2 mars börjar med förvaltningsinformation kl. 13.00 med efterföljande nämndsammanträde 
som börjar kl. 17.00.  
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Övriga sammanträden börjar kl. 17.00 med förvaltningsinformation från kl. 15.30. 
Nämndsammanträdena inleds från och med den 30 mars med allmänhetens frågestund. 
 
Digitala nämndhandlingar ska finnas tillgängliga en vecka före nämndsammanträdet. 
 

§ 14 Dnr 2016/FN0021 002 

Delegationsförteckning Förskolenämnden  
Ett förslag till delegationsförteckning för Förskolenämnden har upprättats. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden fastställer delegationsförteckning att gälla från och med 2017-01-01. 
 
§ 15 Dnr 2016/FN0022 002 

Nämndens delegering av arbetsmiljöuppgifter till fö rvaltningschef  
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (6 § AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten så risker i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  
 
Fördelningen ska ske från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. I en kommun 
är det ytterst kommunfullmäktige, men genom nämndernas reglementen är det nämnden som 
har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. I Borås Stad fördelar nämnden samtliga 
arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. 
 
Uppgifter kan i sin tur fördelas till chefer och arbetsledare samt i vissa fall till medarbetare som 
i sin funktion eller befattning bedriver arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden som har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågor fördelar samtliga förekommande 
arbetsmiljöuppgifter inom Förskoleförvaltningen till förvaltningschefen. Förvaltningschefen ges rätt att fördela 
arbetsmiljöuppgifter vidare i förvaltningen.  
 
§ 16 Dnr 2016/FN0023 004 

Dokumenthanteringsplan för Förskolenämnden  
Ett förslag till dokumenthanteringsplan för Förskolenämnden har upprättats. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden fastställer dokumenthanteringsplan att gälla fr.o.m. 2017-01-01. 
 
§ 17 Dnr 2016/FN0024 024 

Beslut om ersättning för deltagande vid utbildninge n Digitala 
nämndhandlingar  
Nämndens förtroendevalda får under mandatperioden tillgång till en läsplatta, för att hantera 
nämndhandlingar och e-post, och får i samband med utdelningen av denna också en utbildning. 
Drygt hälften av Förskolenämndens ledamöter och ersättare har redan erhållit läsplatta genom 
uppdrag i Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige eller andra nämnder. 
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Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att arvode utgår till de förtroendevalda i nämnden som deltagit vid utbildningen 
Digitala nämndhandlingar. 
 
§ 18 Dnr 2016/FN0025 022 

Ställföreträdande förvaltningschef  
 
Beslut: 
Förskolenämnden beslutar att utse chef för kvalitet och utveckling Ing-Marie Samuelsson till ställföreträdande 
förvaltningschef. 
 
§ 19 Dnr 2016/FN0029 709 

Initiativärende – Orangeriet; Barnens hus  
Alliansgruppen i Förskolenämnden genom Marie Fridén (M) lägger vid dagens sammanträde 
fram ett initiativärende (bilaga 1 till protokollet) ”Orangeriet – Barnens hus”. De förslår 
nämnden besluta att tillskriva Kommunstyrelsen att inkludera Förskolenämnden i det 
kommande omvandlingsarbetet av Orangeriet. 
 
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 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Jessica Bjurén (M) 
och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 
 
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  
Jessica Bjurén (M)  X  
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)  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. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden bordlägger ärendet till nästa nämndsammanträde. 
 
§ 20  
Anmälningsärenden  
a) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017 

(2016/FN0009 006) 
 
b) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Sponsring och produktplacering i Borås Stads 

skolor; Svar på skrivelse (2016/FN0018 807) 
 
c) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Kvalitet och utveckling, anmälningsärenden; 

Stadsdelsnämndernas tillsynsrapporter för fristående förskolor och enskild pedagogisk 
omsorg (2016/FN0017 710) 

 
d) Stadsdelsnämnden Väster. Protokollsutdrag – Måltidspriser inom Borås Stad 2017 

(2016/FN0013 049) 
 
e) Miljöförvaltningen. Miljörapport tertial 2 2016, Borås Stad (2016/FN0015 400) 
 
f) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola 

och gymnasieskola läsåret 2015-2016 (2016/FN0002 600) 
       
Beslut:  
Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under a) –f) till handlingarna. 
 
§ 21  
Mötets avslutande 
Då dagens sammanträde är det sista för året önskas nämndens ledamöter, ersättare och 
tjänstemän en god jul och ett gott nytt år. Nämndens ordförande tillönskas detsamma. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Leif Johansson Linda Ikatti 
Ordförande  
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Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 december 2016. 
 
 
 
Eva Lindström 
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 
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