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§ 69 

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Erik Johnson med Eva Andersson som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen genomförs digitalt, 
fredagen den 18 juni. 
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§ 70 

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 71 Dnr FN 2021-00093 1.4.1.0 

Revidering av Förskolenämndens 
dokumenthanteringsplan 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna förslag till revidering av 
Förskolenämndens dokumenthanteringsplan.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arkivregler för Borås Stad ska det finnas en dokumenthanteringsplan. 
Ansvaret för att ta fram en sådan ligger på respektive nämnd och styrelse. 

En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för att nå upp till kraven att 
hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt och 
säkerställa att lagar och andra påbud efterlevs. Den styr hur de allmänna 
handlingarna inom en verksamhet ska hanteras genom hela livscykeln, redan 
från att de inkommer eller upprättas till dess de ska arkiveras eller gallras.  

Förskolenämnden beslutade 23 april 2020 att fastställa nämndens 
dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen ska årligen ses över och 
revideras vid behov. 

Årets översyn har inte medfört några större förändringar i 
dokumenthanteringsplanen. Handlingar har löpande under året setts över inför 
revideringen vilket har medfört att handlingar har lagts till, tagits bort och att 
gallringsfrister har ändrats. 

Dokumenthanteringsplanen har den 1 mars 2021 översänts till Stadsarkivet för 
samråd. Stadsarkivet har därmed granskat planen och lämnat synpunkter för 
eventuella åtgärder. Synpunkterna har beaktats i den reviderade versionen. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn. 
Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ då det är en beskrivning på hur 
nämndens allmänna handlingar ska hanteras. Barnperspektivet beaktas löpande 
i hanteringen av dessa. 

Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens dokumenthanteringsplan 2021-06-17 
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§ 72 Dnr FN 2021-00086 1.1.4.2 

Månadsrapport maj 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +10 101 tkr i förhållande till 
periodens budget. Prognosen för helåret är enligt årsbudget. 

Nämnden gör ett överskott avseende personalrelaterade kostnader med 
närmare 10 mnkr för perioden. En ökad andel personal har fortsatt varit 
frånvarande från arbetet i sjukdom eller för vård av barn. 

Förskolenämndens ram inför 2021 räknades ned med 0,12 % avseende volym, 
baserat på befolkningsprognos framtagen i april 2020. Antalet inskrivna barn i 
våra egna förskolor har under perioden januari-maj varit 66 färre än under 
motsvarande period förra året. Pandemin har gjort att vårdnadshavare valt att 
senarelägga inskolningar och därmed har mängden inskrivna barn minskat. 

Antalet barn i fristående förskolor har varit 19 barn färre under januari-maj 
2021 än under motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg 
har minskat med 6 platser jämfört med motsvarande period förra året. 
Kostnaderna för köpta platser ligger på samma nivå under januari-maj 2021 
som motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 
har Förskolenämnden betalningsansvar för 99 färre barn under januari-maj 
2021 än under motsvarande period 2020. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa 
innebär en avsevärt högre lokalkostnad.  

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport maj 2021 

2. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Förskolenämnden 
maj 2021. 
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§ 73 Dnr FN 2021-00108 2.3.8.0 

Sommargåva till anställda 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att Förskoleförvaltningens medarbetare får en 
sommargåva till värdet av högst 400 kronor. 

Reservationer 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2021 om sommargåva till 
Stadsledningskansliets medarbetare till ett värde av högst 400 kronor och 
rekommenderade övriga nämnder att fatta motsvarande beslut. 

Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda har förlängts till att 
gälla för perioden 1 januari till 31 december 2021. Det finns möjlighet att ge 
gåvor till ett värde av sammanlagt 2000 kronor, förutom sedvanliga jul -och 
jubileumsgåvor. 

Gåvan ses som en positiv gest till medarbetare i samband med Stadens 400-
årsjubileum samt en möjlighet för ökad lokal handel i Borås. 

Förskolenämnden anser att förvaltningens medarbetare är väl förtjänta av en 
sommargåva med hänsyn till den påfrestande situationen som varit med 
hanteringen av en pandemi. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn. 
Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07 – Sommargåva till anställda 2021 

Förslag till beslut under överläggningarna 

Leif Häggblom (SD) lämnar in ett alternativt förslag till beslut där han yrkar att 
ärendet avstyrks (bilaga 1 till protokollet). 

Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag till beslut och alternativt 
förslag till beslut och finner att nämnden antar upprättat förslag till beslut, att 
ge sommargåva till anställda 2021. 
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§ 74 Dnr FN 2021-00024 1.2.3.1 

Ansökan annan pedagogisk verksamhet - Ekolek 
Barnomsorg AB 

Förskolenämndens beslut 

Att avslå Ekolek barnomsorg AB ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg 
utifrån 25 kap 10 § skollagen då huvudmannen saknar förutsättningar att följa 
de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekolek barnomsorg AB har 2021-01-29 inkommit med ansökan om bidrag för 
pedagogisk omsorg. Den pedagogiska omsorgen ska enligt ansökan bedrivas i 
dagbarnvårdares egna hem för barn 1-12 år. Den pedagogiska omsorgen är 
tänkt att ha ett fokus på hållbar utveckling utifrån sociala, ekonomiska och 
ekologiska dimensioner. Ansökan gäller för 5 dagbarnvårdare med 7 barn per 
dagbarnvårdare. 

Förskoleförvaltningen har intervjuat den sökande 2021-04-14 utifrån den 
inkomna ansökan. Den sökande har därefter kompletterat ansökan med 
handlingar för att förtydliga olika delar. 

Pedagogisk omsorg ingår inte i skolväsendet men regleras i skollagen 25 kap. 
Där finns formulerat ett antal kvalitetskrav på verksamheten. Det handlar bland 
annat om att pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och lärande och 
att verksamheten utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 
Verksamheten ska också ge omsorg till barn som av fysiska, psykiska eller andra 
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling utifrån vad deras speciella behov 
kräver. Vidare ska verksamheten utformas så att den förbereder barnen för 
fortsatt lärande. Den pedagogiska omsorgen ska bedrivas i ändamålsenliga 
lokaler i grupper med lämplig sammansättning och storlek. Det ska finnas 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och 
en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Borås Stad erbjuder idag ingen kommunal pedagogisk omsorg. Ekolek 
barnomsorg AB har idag ingen verksamhet i Borås Stad, men 
Förskolenämnden beslutade 2018 om bidrag för pedagogisk omsorg. Beslutet 
om bidrag gällde för start inom ett år. Ingen verksamhet startades dock av 
Ekolek barnomsorg AB. 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Rättslig reglering 

25 kap. 2 § skollagen 

25 kap. 6-7 §§ skollagen 

25 kap. 10 § skollagen 

Sammanfattade bedömning 

Förskolenämnden bedömer utifrån 25 kap 10 § skollagen att Ekolek 
barnomsorg AB:s verksamhet inte innebär några påtagliga negativa följder för 
kommunens motsvarande verksamhet, att verksamheten är öppen för alla barn 
samt att avgifterna inte är oskäligt höga. Förskolenämnden bedömer dock att 
Ekolek barnomsorg AB inte i tillräcklig utsträckning har visat att de har 
förutsättningar att följa skollagens krav kring ändamålsenliga lokaler, 
personalens utbildning eller erfarenhet samt gällande att ge barn som behöver 
särskilt stöd i sin utveckling den omsorg som deras speciella behov kräver. 

Med tanke på att verksamheten ska bedrivas i flera dagbarnvårdares hem 
bedömer Förskolenämnden att det behövs ett övergripande pedagogiskt 
ledarskap som kan hålla ihop verksamheten utifrån skollagens krav. 
Huvudmannen för Ekolek barnomsorg AB bedöms inte ha tillräcklig 
pedagogisk kompetens för att handleda, följa upp och utveckla det pedagogiska 
arbetet och därmed inte har de förutsättningar att säkerställa att de föreskrifter 
följs som gäller för verksamheten. 

Bedömningen i sin helhet 

Utifrån skollagen gäller vid en ansökan om rätten till bidrag att kommunen har 
att ta ställning till om 

A. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet, 

B. verksamheten innebär påtagliga negativa följder för kommunens 
motsvarande verksamhet, 

C. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter 
att erbjuda, motsvarande verksamhet, med undantag för barn som 
hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för enligt 25 kap. 13 § 
2:a stycket skollagen, samt 

D. avgifterna inte är oskäligt höga. 

Gällande punkt A så beskriver Ekolek barnomsorg AB i sitt 
verksamhetsdokument den pedagogiska inriktningen av verksamheten, vilka 
mål och syfte den pedagogiska omsorgen är tänkt att ha i arbetet. 
Verksamheten har utifrån verksamhetsdokumentet en utgångspunkt i 
läroplanen och allmänna råden för pedagogisk omsorg. 
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Ekolek barnomsorg AB har idag ingen verksamhet i Borås Stad och har därför 
ingen anställd personal som ska bedriva verksamheten. I verksamhets-
dokumentet anger Ekolek barnomsorg AB att företaget har en bred erfarenhet 
av att hitta rätt personal, där personliga egenskaper och en delad syn på hur god 
pedagogisk omsorg bedrivs är avgörande. Det anges inga krav på formell eller 
önskad behörighet, men det finns ett krav på någon slags erfarenhet av arbete 
med barn eller inom omsorg. Förskolenämnden kan utifrån ansökan inte 
bedöma om det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets 
behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Ekolek barnomsorg AB uppger i sitt verksamhetsdokument att de säkerställer 
verksamhetslokalens inne- och utemiljö innan verksamhetsstart samt med 
regelbundna kontroller och tillsynsbesök. De bifogar en checklista för 
barnsäkerhetsrond där det framgår att Ekolek Barnomsorg AB har tänkt 
säkerställa olika rutiner kring säkerhet och trygghet. Förskolenämnden kan dock 
utifrån ansökan inte bedöma om lokalerna är trygga, säkra och hälsosamma för 
barnen att vistas i. Det går inte att bedöma utformning, miljö och material eller 
om personal kan utöva tillsyn över alla barn ute och inne. 

Det har utifrån ovanstående inte varit möjligt för Förskolenämnden att ta 
ställning till om lokalers ändamålsenlighet och personalens utbildning och 
erfarenhet utifrån 25 kap 7 § skollagen. Utifrån ovanstående har det därför inte 
varit möjligt för Förskolenämnden att ta ställning till huvudmannens 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller enligt 25 kap 10 § 1:a stycket 
skollagen. 

Barngruppsstorleken i ansökan är angiven till max 8 barn och budgetkalkylen 
utgår från 7 barn. Ekolek barnomsorg AB beskriver att verksamheten ska 
bedrivas i trygg hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år, men att det kan finns 
lokaler med lite större grupper. Av ansökan går det inte att bedöma barn-
gruppers sammansättning och storlek och hur det enskilda barnets och 
gruppens behov kan tillgodoses. Förskolenämnden har därför inte kunna ta 
ställning till huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
enligt 25 kap 10 § 1:a stycket skollagen. 

När det gäller barn i behov av särskilt stöd så finns en handlingsplan och 
rutiner för stödinsatser bifogad i Ekolek barnomsorgs AB:s ansökan. 
Utgångspunkten är att barn som av fysisk, psykisk eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov 
kräver. Ekolek barnomsorg AB använder en handlingsplan med primärt syfte 
att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen hos dagbarnvårdaren 
meningsfull samt att hjälpa den pedagogiska personalen att blir mer medveten 
om hur de kan anpassa verksamheten för barnen. Det är dagbarnvårdaren som 
gör kartläggningen i handlingsplanen och i dialogen mellan dagbarnvårdare och 
förälder definieras behovet av stöd, vilket kan vara till exempel diestist eller 
specialpedagog. Det finns ingen personal med specialpedagogisk kompetens 
anställd på Ekolek barnomsorg AB, men huvudmannen beskriver att den 
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kompetensen köps in vid behov. Det framgår inte hur kartläggningen ska 
genomföras av personal med kompetens inom de olika områden som 
kartläggningen omfattar, eller vilka förutsättningar huvudmannen ger för detta 
arbete. Förskolenämnden har därför inte kunnat ta ställning till huvudmannens 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller enligt 25 kap 10 § 1:a stycket 
skollagen. 

Det finns inga specificerade krav utifrån skollagen att det ska finnas ett 
pedagogiskt ledarskap för pedagogisk omsorg som verksamhetsform. I Ekolek 
barnomsorg AB:s verksamhetsdokument framgår att företaget har en 
huvudansvarig pedagog vilken har i övergripande uppgift att handleda, ge stöd 
och utveckla pedagogernas kunskaper kontinuerligt. Förskolenämnden 
bedömer dock att skollagens kvalitetskrav på pedagogisk omsorg förutsätter ett 
övergripande pedagogiskt ledarskap för dagbarnvårdarna för att hålla ihop 
verksamheten och säkerställa att skollagens krav följs. Förskolenämnden har 
granskat de dokument som styrker huvudmannens utbildning och erfarenhet 
för att kunna göra en bedömning av den pedagogiska insikten. Utifrån ansökan, 
intervju och kompletterande dokument bedöms det saknas sådan pedagogisk 
insikt hos huvudmannen att kunna följa de föreskrifter som gäller enligt 25 kap 
10 § 1:a stycket skollagen. 

Gällande punkt B så innebär verksamheten inga påtagliga negativa följder för 
kommunens motsvarande verksamhet. Borås Stad bedriver en 
föreskoleutbildning för cirka 6000 barn och ansökan avser 35 barn. 
Förskolenämnden bedömer att omfattningen av verksamheten inte innebär 
några påtagligt negativa följder utifrån 25 kap 10 § 2:a stycket skollagen. 

Gällande punkt C bedömer Förskolenämnden att Ekolek barnomsorg ABs 
verksamhet är öppen för alla barn och har inget att erinra utifrån 25 kap 10 § 
3:e stycket skollagen. 

Gällande punkt D så anges i ansökan att verksamheten kommer att vara 
avgiftsbelagd i enlighet med det regelverk som finns i Borås Stad. 
Förskolenämnden bedömer att avgifterna därför inte är oskäligt höga utifrån 25 
kap 10 § 4:e stycket skollagen. 

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 
rör barn. Beslutet bedöms vara utifrån barnets bästa då det är en utgångspunkt 
att en förskola uppfyller de lagkrav som ställs utifrån Skollagen och utifrån 
läroplan för förskolan. 
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Besvärshänvisning 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 
Borås Stad 
501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 
beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 
Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskola 
med tillhörande bilagor 2021-01-29 

2. Komplettering av ansökan med tillhörande bilagor 2021-04-22 
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§ 75 Dnr FN 2021-00080 1.2.3.1 

Ansökan om godkännande för fristående förskola - 
Freinetförskolan Ejdern AB 

Förskolenämndens beslut 

Att godkänna Freinetförskolan Ejdern AB:s ansökan om godkännande av 
huvudman för fristående förskola utifrån 2 kap 5 § skollagen. Godkännandet 
gäller under förutsättning att ansökande huvudman inkommer med ett 
registreringsbevis från Bolagsverket som styrker att ansökande huvudman äger 
företaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Freinetförskolan Ejdern AB har inkommit med ansökan 2021-04-16 om att 
godkännas som huvudman för en fristående förskola med plats för 40 barn. 
Förskolan har bedrivits under flera år i Borås Stad och aktiebolaget kommer att 
få nya ägare och därför har en ny ansökan lämnats in till Förskolenämnden för 
att en ägar- och ledningsprövning ska kunna genomföras. Förskolenämnden har 
granskat ansökan och bilagor som inkommit samt intervjuat huvudmannen. 
Huvudmannen har inlämnat kompletterande information till sin ansökan. 

En ägar- och ledningsprövning har genomförts där Förskolenämnden utifrån 2 
kap 5 och 5a §§ skollagen har granskat huruvida huvudmannen har erfarenhet 
eller på annat sätt förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten 
och om huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Granskningen har omfattat en genomgång av de 
ekonomiska förutsättningarna i bifogad budget, det pedagogiska arbetet utifrån 
läroplanen, ansvaret för utbildningen, det systematiska kvalitetsarbetet samt för 
personal och barngrupp. Granskningen har även omfattat huvudmannens 
kunskap om de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som gäller för 
verksamheten. En bedömning har även gjorts av företrädarnas lämplighet i 
övrigt. 

Rättslig reglering 

2 kap 5, 5a, 8, 8a, 13-14, 31 och 34 §§ skollagen 

3 kap 2-3 §§ skollagen 

4 kap 3-9, 12-14 §§ skollagen 

6 kap 5-11 §§ skollagen 

8 kap 2-11 och 18-20 §§ skollagen 
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Sammanfattande bedömning 

Förskolenämnden bedömer att ansökan uppfyller skollagens krav och kraven 
utifrån ägar- och ledningsprövningen. 

Bedömningen i sin helhet 

Förskolenämnden bedömer utifrån ägar- och ledningsprövningen att 
huvudmannens styrelse genom erfarenhet och utbildning har förvärvat insikt i 
de föreskrifter som gäller för den pedagogiska verksamheten. Förskolenämnden 
bedömer att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Det finns förutsättningar att driva 
verksamheten utifrån upprättad budgetkalkyl och ekonomisk kompetens finns i 
styrelsen. Förskolenämnden bedömer att huvudmannen utifrån styrelsens 
sammansättning har kunskap om bland annat de arbetsrättsliga och 
arbetsmiljörättsliga regler som gäller för verksamheten. Utifrån utdrag från 
belastningsregistren för samtliga i styrelsen bedömer Förskolenämnden att 
företrädarna har styrkt sin lämplighet i övrigt. 

Det finns en behörig rektor som kan leda och samordna det pedagogiska 
arbetet och personal med förskollärarlegitimation som kan bedriva och ta 
ansvar för undervisningen utifrån skollag och läroplan. Det pedagogiska arbetet 
sker utifrån Freinet-pedagogik som ram och Förskolenämnden bedömer att 
förskolans pedagogiska arbete och värdegrund beskrivs på ett sätt som är 
överensstämmande med skollag och läroplanens mål och riktlinjer. Rutiner 
gällande kränkande behandling och diskriminering, aktiva åtgärder och 
arbetssätt och metoder kring barns delaktighet och inflytande bedöms vara 
överensstämmande med skollag och läroplan. Förskolenämnden bedömer att 
barns vårdnadshavare erbjuds möjlighet till inflytande i förskolan. 

Förskolenämnden bedömer att det systematiska kvalitetsarbetet utifrån 
skollagens krav säkerställer det pedagogiska arbetet och kring rutiner för 
säkerhet, tystnadsplikt och anmälningsplikt. 

Förskolenämnden bedömer att förskolan är öppen för alla barn och tillämpar 
Borås Stads regler för avgifter och köhantering. Det finns tillstånd för lokaler 
och kosthantering sedan tidigare. Varierade och näringsriktiga måltider serveras 
på regelbundna tider. Lokaler och utrustning är ändamålsenliga. Olika rutiner 
för säkerhet finns framtagna och barnen är försäkrade. Klagomålsrutiner 
överensstämmer med intentionen i skollagen. 

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 
rör barn. Beslutet bedöms vara utifrån barnets bästa då det är en utgångspunkt 
att en förskola uppfyller de lagkrav som ställs utifrån Skollagen och utifrån 
läroplan för förskolan. 
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Besvärshänvisning 

Vill ni överklaga Förskolenämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Jönköping och klaga över beslutet. 

Er överklagan (skrivelsen) ska dock lämnas in till: 

Förskolenämnden 
Borås Stad 
501 80 Borås 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 
beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara skriftlig och ska kommit in till Förskolenämnden i 
Borås Stad inom tre veckor från det ni fick del av beslutet.  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskola 
med tillhörande bilagor 

2. Komplettering av ansökan med tillhörande bilagor 
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§ 76 Dnr FN 2021-00071 1.4.2.25 

Ersättning för utbildningsdagar i hedersrelaterat våld 
och förtryck 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltagit på 
utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck 26-27 maj 2021 har rätt till 
ersättning i enlighet med gällande bestämmelser. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare som deltagit på utbildning om 
hedersrelaterat våld och förtryck 26-27 maj 2021 har rätt till ersättning i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2019-2022. 

 Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om den utsatthet som barn, unga 
och vuxna lever i och få förståelse för de utsattas sammanhang.  

Beslutsunderlag 

1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-
2022 
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§ 77 Dnr FN 2021-00101 1.1.3.1 

Initiativärende - Engångskostnader för nyttjande av 
nämndens ackumulerade resultat 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att initiativärendet: Engångskostnader för nyttjande 
av nämndens ackumulerade resultat skickas till Förskoleförvaltningen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Leif Häggblom (SD) lägger inför dagens nämndsammanträde fram 
initiativärende: Engångskostnader för nyttjande av nämndens ackumulerade 
resultat (bilaga 2 till protokollet). Han yrkar att uppdra förvaltningen att snarast 
framställa engångskostnader under 2021 som kan finansieras genom nämndens 
ackumulerade resultat. 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Engångskostnader för nyttjande av nämndens 
ackumulerade resultat 
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§ 78 Dnr FN 2021-00081 1.2.3.0 

Användning av buffert 2021 - Tilläggsbelopp 

Förskolenämndens beslut 

Att bevilja 1,6 mkr från Förskolenämndens buffert för tilläggsbelopp. 

Sammanfattning av ärendet 

Den pågående coronapandemin har under våren 2021 medfört att 
Förskolenämnden behöver göra en tillfällig utökning av tilläggsbelopp som tas 
från nämndens buffert för att kunna tillgodose behovet hos barn i behov av 
särskilt stöd i verksamheterna. 

Barn och personal har i högre omfattning än normalt varit frånvarande i 
verksamheterna som en effekt av pandemin. Detta har i sin tur medfört att barn 
i behov av särskilt stöd har fått det i mindre utsträckning. Brist på kontinuitet i 
personalstyrkan och minskad möjlighet för barnhälsan att observera i 
verksamheterna har sammantaget resulterat i att barn med normbrytande 
beteende har saknat den struktur som de behöver i sin vardag på förskolan. 
Genom att tillsätta 1 mkr i tilläggsbelopp möjliggörs ett utökat stöd till 
förskolor som har särskilda utmaningar på området. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. Beslutets syfte är att tillgodose barnets bästa och bedöms därför vara i 
linje med Barnkonventionens intention. 
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§ 79 Dnr FN 2020-00085 3.5.10.2 

Återgång till ordinarie verksamhet för öppna förskolan 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att den öppna verksamheten kan öppnas upp igen 
från 1 september 2021. Beslutet gäller samtliga öppna förskolor i Borås Stad. 

Sammanfattning av ärendet 

För att minska risk för smittspridning av Covid-19 beslutade Förskolenämnden 
den 28 januari 2021 att stänga öppna förskolans fysiska verksamhet. Möjlighet 
fanns att bedriva en digital verksamhet. Beslutet var tidsbegränsat och den 22 
februari 2021 beslutade Förskolenämnden att detta skulle gälla tillsvidare. 

Den 25 mars 2021 beslutade Förskolenämnden om möjlighet för öppna 
förskolan att bedriva fysisk verksamhet utomhus under förutsättning att de gick 
att bedriva på ett smittsäkert sätt. 

Förskolenämnden beslutar nu att den öppna verksamheten kan öppnas upp 
igen på samtliga öppna förskolor. Verksamheterna ansvarar för att säkerställa 
att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att smittspridningen minimeras. 
Rutin har tidigare tagits fram där det tydligt framgår ansvar och vilka åtgärder 
som ska vidtas för att undvika smittspridning. 
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§ 80 Dnr FN 2021-00001 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden för 
perioden 10 maj – 9 juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29  § 82 Revidering av Borås 
Stads program för föräldraskapsstöd 
Dnr 2020-00134 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29  § 79 Årsredovisning 2020 
Dnr 2021-00097 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29  § 80 Personalekonomisk 
redovisning 2020 
Dnr 2021-00098 

4. Beslut om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2020 
Dnr 2021-00045 

5. Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad 
med anledning av Coronapandemin 
Dnr 2021-00170 

6. Tilläggsbudget 2021 - Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20  § 99 
Dnr 2021-00103 

7. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17  § 218 Uppföljning intern 
kontrollplan 2020 
Dnr 2021-0007 

8. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17  § 219 Förslag på förändring i 
internhyressystemet 
Dnr 2021-00111 

9. Inkomna synpunkter maj 2021 
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§ 81 Dnr FN 2021-00002 1.1.3.0 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av delegationsbeslut för 
perioden 10 maj – 9 juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 24-27 
Dnr 2021-00005 

2. Utredning av kränkande behandling löpnummer 18, 24-27 
Dnr 2021-00005 

3. Utökad tid löpnummer 2-13 
Dnr 2021-00075 

4. Hyresgästanpassning passagesystem Växthusets förskola 
Dnr 2021-00017 

5. Hyresgästanpassning Kullagårdens förskola 
Dnr 2021-00017 

6. Hyresgästanpassning passagesystem Ljungagårdens förskola 
Dnr 2021-00017 

7. Hyresgästanpassning passagesystem Skogsstjärnans förskola 
Dnr 2021-00017 

8. Hyresgästanpassning utökad förvaring i kök - Ängsjögårdens förskola 
Dnr 2021-00017 

9. Hyresgästanpassning utemiljö Björkängens förskola 
Dnr 2021-00017 

10. Hyresgästanpassning utemiljö Torgets förskola 
Dnr 2021-00017 

11. Tilldelningsbeslut - Möbler till Lundens förskola 
Dnr 2021-00017 

12. Hyresgästanpassning utemiljö Skogsängens förskola 
Dnr 2021-00110 

13. Hyresgästanpassning utemiljö, lekredskap - Kärnhusets förskola 
Dnr 2021-00110 

14. Hyresgästanpassning utemiljö, solskydd - Kärnhusets förskola 
Dnr 2021-00110 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

15. Hyresgästanpassning utemiljö, solskydd - KreaNovas förskola 
Dnr 2021-00110 

16. Delegationsbeslut B5-7 maj - Tillsvidareanställningar 
Dnr 2021-00013 

17. Delegationsbeslut B8 april - Tidsbegränsade anställningar 
Dnr 2021-00013 

Mötets avslutande 
Ordföranden önskar nämnd och förvaltning en trevlig sommar. 
Ordföranden tillönskas desamma. 
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