
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(16)

Sammanträdesdatum 

2021-02-22 

Instans 

Förskolenämnden 

Plats och tid:  Digitalt sammanträde från Utgårdsgatan 9, Borås, måndagen den 22 februari 2021 kl 17:00 – 
19:30. 

Ledamöter 
Andreas Ekström (S), Ordförande 
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Erik Johnson (MP), 2:e vice ordförande 
Eva Andersson (S) 
Leif Johansson (S) 
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Linda Pålemo (L) 
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Gunilla Christoffersson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
Anne Rapinoja (V) 

Ersättare 
Hawalul Hassan (S) 
Agron Cela (S) 
Maria Frankert (S) 
Stefan Medin (M) 
Helena Ishizaki (KD) 
Kathy Johansson (SD) 
Göran Landström (V) 

Övriga tjänstemän 
Ina Furtenbach Lindén, förvaltningschef 
Ing-Marie Samuelsson, chef kvalitet och utveckling (under ärendegenomgången) 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen (under ärendegenomgången)  
Carina Holmström, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Marie Thorén, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Lotta Forsberg, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Olof Fredholm, chef för administration (under ärendegenomgången) 
Monica Provén, chef för barnhälsa (under ärendegenomgången) 
Helena Munthe Jiseborn, HR chef (under ärendegenomgången) 
Malin Stomberg, förvaltningscontroller (Fram till § 22) 
Elin Johansson ( under § 25) 
Karin Vapnar, personalföreträdare, (under ärendegenomgången) 
Ida Westin, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid 
Digital justering tisdag 23 februari 2021. 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla tisdagen 23 februari. 

Paragrafer §§ 16-28 
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§ 16 

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Gunilla Christoffersson med Leif Häggblom som ersättare utses tillsammans 
med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen genomförs 
digitalt, tisdagen den 23 februari. 
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§ 17

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 18 Dnr FN 2021-00012 1.1.3.25 

Presentation av ny förskola för Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Marie Thorén informerar om planeringen för Björnflokans 
förskola som blir en ny förskola i Druvefors. Förskolan kommer att byggas 
enligt Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek och kommer ha plats för 
120 barn. 

Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
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§ 19 Dnr FN 2021-00010 2.6.1.2 

Byte av modul på Trollgårdens förskola, Sjöbo 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna avtalsförslag avseende modul till 
Trollgården, Sjöbo enligt den reviderade tidplan som arbetats fram i samråd 
med Lokalförsörjningsförvaltningen (se nedan). Lämplig ersättningslokal tas 
fram av Lokalförsörjningsförvaltningen i samverkan med Förskoleförvaltningen 
och förskolans utemiljö rustas upp under etableringstiden. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygglovet för nuvarande modul för Trollgårdens förskola löper ut inom kort 
och avtal behöver tecknas kring ny modul. Den nya modulen har ett nytt 
bygglov och ger en något lägre årshyra än befintlig modul. Förskolan har ca 50 
barn placerade och det finns ett fortsatt behov av förskoleplatser på Sjöbo. 

I samråd med Lokalförsörjningsförvaltningen har nedan reviderade tidplan 
arbetats fram: 

Vecka 28: förskolan tömmer lokalerna 

Veckorna 29-34: moduletablering 

Veckorna 35-36: förskolan flyttar in 

Vecka 37: barnen kommer tillbaka. 

Lokalförsörjningsförvaltningen tar fram en lämplig ersättningslokal under 
moduletableringen i samverkan med Förskoleförvaltningen. 

Förskolans utemiljö behöver rustas upp och bör ske i samband med etablering 
av ny modul. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens delegationsbeslut 2021-01-13 – Byte av 
modul Sjöbo, Trollgården. 
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§ 20 Dnr FN 2021-00014 1.2.3.25 

Detaljplan för Centrum,  Viskaholm 2 med flera 
Västerbro, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 med flera 
Västerbro, men påtalar vikten av att även planera för utbyggnad av ny förskola i 
centrum och att i detaljplanen möjliggöra för etablering av förskoleplatser. 

Svaret översänds till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Gunilla Christoffersson och Helena Ishizaki (KD) lämnar en 
protokollsanteckning i ärendet (bilaga 1 till protokollet). 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med planen är att möjliggöra för cirka 400 nya bostäder, kontor och 
centrumverksamheter i ett centralt läge av staden. Höga arkitektoniska kvalitéer 
ska bevaras och utvecklas. Detaljplanen är en del i ett möjliggörande av 
parkstråk med gång- och cykelväg som på sikt ska sammankoppla centrum med 
stadsdelen Norrby. Planområdet ligger i västra delen av Borås centrum och 
avgränsas vid Viskans östra strandkant mot kvarteret Elektra, Krokshallstorget i 
söder, samt Sven Eriksonsgatan i väster. 

I detaljplanen hänvisas det till Norrbyskolans förskola. Befintliga förskolor på 
Norrby har inte möjlighet att omhänderta ett ökat behov av förskoleplatser. 
Utökningen av bostäder kommer också att innebära ett ännu större behov av 
förskoleplatser i centrum som Förskolenämnden inte har kapacitet för att 
omhänderta. I samband med att området utvecklas och förtätas med ett stort 
antal bostäder vill Förskolenämnden därför påtala vikten av att i detaljplanen 
även planera för utbyggnad av ny förskola i centrum och möjliggöra för 
etablering av förskoleplatser. 

Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta barnperspektivet 
redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras. 

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 med flera, Västerbro, Borås Stad

2. Plankarta - Centrum, Viskaholm 2 med flera, Västerbro, Borås Stad
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§ 21 Dnr FN 2021-00025 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning och översänder den till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad har ett gemensamt synpunktshanteringssystem, detta för att kunna 
erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. 

I redovisningen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över 
verksamhetsområden och kriterier. Kommunstyrelsen följer årligen upp 
synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt, denna uppföljning sker per helår. 

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 
rör barn. Redovisning av inkomna synpunkter är nämndens egen rapport och 
analys av inkomna synpunkter. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art 
och en barnrättschecklista har därför inte upprättats som underlag för 
bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa. 

Barnets bästa beaktas vid hanteringen av respektive synpunkt. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020
Förskolenämnden.
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§ 22 Dnr FN 2021-00007 1.2.3.2 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna 
kontrollplanen för 2020 och översända den till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en 
internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar 
tillfredsställande. I samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 
interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

Förskolenämndens uppföljning av interna kontrollplan 2020 har genomförts i 
syfte att följa upp att nämndens uppdrag och verksamhet fungerar 
tillfredsställande. Barnets bästa beaktats vid uppföljning inom respektive del av 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2020
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§ 23 Dnr FN 2021-00022 1.2.4.1 

Årsredovisning 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Årsredovisning 2020. 

Förskolenämnden framför önskan till Kommunfullmäktige om att årets 
överskott, efter reglering av tidigare underskott, balanseras över till 
nästkommande år enligt Borås Stads regler och principer för ekonomistyrning. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola som 
åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. I ansvaret ingår 
också de öppna förskolorna samt samordningsansvaret för familjecentralerna. 
Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut 
angående rätt till bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt 
för kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg jämlikt 
skollagen. 

Det övergripande målet för verksamheten är att utveckla kvaliteten på 
undervisningen i förskolan och skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i 
Borås Stad i alla avseenden. 

Förskolenämnden har en budgetavvikelse för året på +18 786 tkr. Nämndens 
buffert för året, 7 700 tkr, har inte nyttjats och ingår i årets budgetavvikelse. 
Förskolenämnden önskar att årets överskott, efter reglering av tidigare 
underskott, balanseras över till nästkommande år enligt Borås Stads regler och 
principer för ekonomistyrning. Rådande omständigheter på grund av Covid-19 
gör att året 2020 inte går att jämföra med tidigare år. Både intäkts- och 
kostnadssidan har påverkats under året. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2020 Förskolenämnden 
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§ 24 Dnr FN 2020-00204 1.2.3.25 

Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wifi vid 
kommunala verksamheter 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningen i uppdrag att samverka med 
Brottsförebyggande rådet kring tillgången till wifi vid kommunala förskolor 
utanför verksamhetstid. 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har utifrån en rekommendation från 
Brottsförebyggande rådet (Brå) fattat beslut om att stänga ned tillgången till wifi 
med fokus på fritidsgårdar/mötesplatser. Beslutet gäller särskilda tider då det 
inte bedrivs verksamhet i lokalerna. Utifrån beslutet har Fritids- och folkhälso-
nämnden uppmuntrat även Förskolenämnden och andra nämnder att agera 
utifrån rekommendationen från Brå 

Beslutsunderlag 

1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 2020-12-09 avseende 
Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wifi vid kommunala 
verksamheter. 
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§ 25 Dnr FN 2020-00205 1.2.3.25 

Svar på remiss - Uppföljning på Program för ett 
integrerat samhälle 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna nedan redovisade svar på enkäten och 
översända dem till Arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som främjar mänskliga 
rättigheter och bidrar till att förbättra människors integration. Arbetet med 
dessa frågor utgår från ”Programmet för ett integrerat samhälle”, som 
reviderades och fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 september 2019. 
Programmet gäller till och med 2023. Programmet redovisar den politiska 
viljeriktningen och anger målen för integrationsarbetet i Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp hur samtliga nämnder och bolag 
arbetar med Programmet för ett integrerat samhälle utifrån sina respektive 
ansvarsområden. Sedan Pm:et började skickas ut 2015 har 
Arbetslivsförvaltningen följt upp samtliga områden i programmet vilka är: 
arbete, bostad, utbildning, delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur. I år 
fokuserar uppföljningen på delaktighet som inte har följts upp sedan 2015. 
Uppföljningen görs via en enkät som har skickats ut till nämnden. 

Beslutsunderlag 

1. Enkät PM 

2. Arbetslivsnämndens beslut 2020-12-15 § 129 – Uppföljning på Program 
för ett integrerat samhälle. 
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§ 26 Dnr FN 2020-00085 3.5.10.2 

Fortsatt stängning av öppna förskolans fysiska 
verksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att fortsatt hålla den fysiska verksamheten på 
samtliga öppna förskolor stängd. Möjlighet finns att bedriva en digital 
verksamhet. 

Beslutet gäller tillsvidare. 

Sammanfattning av ärendet 

Med hänsyn till regeringens uppmaning att kommuner och regioner bör stänga 
all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig 
beslutar Förskolenämnden att stänga den fysiska verksamheten på samtliga 
öppna förskolor. Verksamheterna har dock möjlighet att bedriva en digital 
verksamhet. 

Detta är en förlängning på tidigare beslut. De öppna förskolorna på 
familjecentralerna stängde sin fysiska verksamhet 22 december 2020. Övriga 
öppna förskolor har haft sin fysiska verksamhet stängd sedan 30 november 
2020. 

Detta beslut fastställer regeringens uppmaning till kommuner och regioner om 
att stänga all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är 
nödvändig. Regeringen framför i sin uppmaning den 18 december 2020 att 
öppna förskolor är ett exempel på vad som anses som inte nödvändig 
verksamhet. 

Beslutet att stänga den fysiska verksamheten gäller tillsvidare 
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§ 27 Dnr FN 2021-00001 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

1. Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen 
Montessoriförskolan Malmen 
Dnr: 2021-00018 

2. Beslut om redovisning - Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 
för 2019/2020 
Dnr: 2019-00152 

3. Kommunfullmäktiges beslut  § 20 Motion Familjecentral i Serviceort 
Dnr: 2019-00110 

4. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Förskolenämnden januari 2021 
Dnr: 2021-00003 

5. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, §19, Ny rutin för 
klimatkompensationsfonden 
Dnr: 2021-00026 

6. Beslut om redovisning Läslyftet 2019/2020 
Dnr: 2019-00166 

7. Inkomna synpunkter januari 2021 
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§ 28 Dnr FN 2021-00002 1.1.3.0 

Delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

1. Anmälan av kränkande behandling 
Dnr 2021-00005 

2. Utredning av kränkande behandling 
Dnr: 2021-00005 

3. Delegationsbeslut B7 januari- Tillsvidareanställningar 
Dnr: 2021-00013 

4. Delegationsbeslut B8 januari- Tidsbegränsade anställningar 
Dnr: 2021-00013 
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