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Plats och tid Förskoleförvaltningen, torsdagen den 1 mars 2018 kl 17:00- 18.20 

Beslutande Ledamöter 

Leif Johansson (S), Ordförande 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande 
Linda Ikatti (S), 2:e vice ordförande 
Robert Sandberg (S) 
Agron Cela (S) tjänstgörande för Eva Andersson (S) 
Stefan Lindborg (V) tjänstgörande för Lisa Tjärner (V) 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Stefan Medin (M) tjänstgörande för Mattias Karlsson (M) 
Linda Rudenwall (L) tjänstgörande för Jessica Bjurén (M) 
Solveig Landegren (C) tjänstgörande för Niklas Arvidsson (KD) 
Leif Häggblom (SD) 
 

Närvarande Ersättare 
Ylva Lengberg (S) 
Erik Johnson (MP) (under ärendegenomgången) 
Annika Karlsson (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef 
Tanja Vööras, chef för ekonomifunktionen, (under ärendegenomgången)  
Ing-Marie Samuelsson, chef för kvalitet och utveckling (under 
ärendegenomgången) 
Marie Gerdin, verksamhetschef (under ärendegenomgången) 
Carina Holmström, tf verksamhetschef och chef barnhälsa (under 
ärendegenomgången) 
Emelie Hansson, nämndsekreterare  
 
 

Justeringens plats och tid Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 6 mars 2018  
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 7 mars 2018 
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§ 19   

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Marie Fridén (M) tillsammans med Solveig Landegren (C) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen 
äger rum på Förskoleförvaltningens tisdag den 6 mars 2018.        
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§ 20   

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Vid dagens nämndsammanträde utökas föredragningslistan med ett 
initiativärende ”Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden levande” § 28. 
Upprättad föredragningslistan med ovanstående tillägg godkänns.      

 

Upplysning till protokollet 

Vid Förskolenämndens sammanträde 2018-01-25 avseende § 5 Lokalrevision 
del 1 och del 2 D nr 2017-00170 yrkade Allianspartierna i Förskolenämnden på 
återremiss av ärendet. Allianspartiernas yrkande om återremiss vann ej gehör i 
nämnden. Allianspartierna meddelade då att de ej deltar i beslutet avseende 
Lokalrevision del 1 och del 2. Sverigedemokraterna meddelade detsamma. 
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§ 21  

Allmänhetens frågestund 

Tre personer deltar och ställer frågor under allmänhetens frågestund. Frågorna 
som ställs berör kösituationen vid förskolan i Dannike. Ordföranden i 
Förskolenämnden uppger att planering finns för att tillfälligt öka antalet 
förskoleplatser i Dannike.        
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§ 22 Dnr FN 2017-00004 007 

Uppföljning av intern kontrollplan 2017 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna 
kontrollplanen för 2017 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen 
redovisar de interna kontroller som Förskoleförvaltningen genomfört inom 
områdena personal, ekonomi och egen verksamhet. Nämnderna har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje 
nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde och i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av 
den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2017 
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§ 23 Dnr FN 2017-00197 007 

Riskanalys och intern kontrollplan 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner riskanalysen och den interna kontrollplanen för 
2018 och översänder desamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har upprättat en riskanalys inom områdena personal, 
ekonomi och egen verksamhet. Utifrån riskanalysen görs en riskbedömning där 
risker värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Identifierade risker förs in i 
en intern kontrollplan.  

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Kommunens nämnder och styrelser skall varje år upprätta 
en riskanalys och en plan för den interna kontrollen.  

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2018 

2. Plan för intern kontroll 2018 
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§ 24 Dnr FN 2018-00021 2.4.1.4 

Årsredovisning 2017 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Årsredovisning 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen är Förskolenämndens återrapportering till 
Kommunfullmäktige avseende utfallet av 2017 års verksamhet och resultat. 
Årets ekonomiska resultat blev ett överskott om 1 492 tkr i förhållande till årets 
budget.  

Tre nya förskolor öppnade under året för att möta behovet av förskoleplatser. 
Behov av förskoleplatser ökar i olika delar av staden. Tillgång till lokaler 
harmonierar inte med efterfrågan. 

För att kunna behålla och rekrytera medarbetare är det viktigt att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Förskolenämnden har svårigheter att rekrytera utbildade 
förskollärare. Under året har olika valideringsinsatser initierats för att öka 
andelen utbildade barnskötare och förskollärare. 

Tre medborgardialoger genomfördes under året. Två av medborgardialogerna 
har handlat om att vuxna och barn har fått tycka till om utemiljöer för små 
barn. Den tredje genomfördes på Viared för att undersöka behov och intresse 
av en eventuell förskola i anslutning till sitt arbete. 

Antal barn per årsarbetare låg under året i snitt på 5,4 barn per årsarbetare.  

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2017 
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§ 25 Dnr FN 2017-00008 717 

Ansökan om godkännande av Eko Nära- pedagogisk 
omsorg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker ansökan om godkännande av Eko Nära- 
pedagogisk omsorg.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden i Borås Stad har granskat inkommen ansökan om bidrag till 
pedagogisk omsorg. Ansökan är bristfällig och lever inte upp till de krav som 
ställs utifrån Skollag och Allmänna råd för pedagogisk omsorg.  
Förskolenämnden avslår därmed ansökan.  

Beslutsunderlag 

1. Ansökan från Eko Nära- pedagogisk omsorg 

2. Komplettering av ansökan Prioriterade mål och systematisk kvalitetsarbete 
samt Språkutveckling och inflyttande 

3. Underrättelse från Lantmäteriet      

4-. Hyresavtal 
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§ 26 Dnr FN 2018-00026 1.1.1.3 

Arvode för deltagande vid Förskolenämndens heldag 
2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltar vid 
nämndens heldag den 10 april 2018 erhåller arvode i enlighet med  
Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser och ersättningar till 
kommunens förtroendevalda.  
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§ 27 Dnr FN 2018-00032 3.1.1.1 

Remissvar: Detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 
m.fl., Druveforsvägen Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl., 
Druveforsvägen Borås Stad och översänder svaret till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har granskat bifogat material i detaljplanen och har följande 
att yttra. Enligt detaljplan så vill man möjliggöra byggnation av en förskola, 
handelsytor, totalt ca 200 nya lägenheter samt en ny park på Druvefors. 
Behovet av en ny förskola i området är stort och kommer att öka med 
byggnationen av de nya bostäderna. De befintliga förskolorna i området har 
inga tomma platser. 

Förskolan bör ha 120 utbildningsplatser och hur avdelningarna organiseras är 
en senare fråga. Inne och utemiljöerna ska följa boverkets rekommendation på 
kvadratmeteryta per barn.  

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl., Druveforsvägen Borås 
Stad.  
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§ 28 Dnr FN 2018-00031 1.1.3.1 

Initiativärende: Medborgarnas initiativkraft gör 
landsbygden levande 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att skicka initiativärende ”Medborgarnas 
initiativkraft gör landsbygden levande” från alliansgruppen i Förskolenämnden 
på remiss till Förskoleförvaltningen för ytterligare utredning.      

Sammanfattning av ärendet 

Alliansgruppen i Förskolenämnden har inför dagens nämndsammanträde 
lämnat in ett initiativärende ” Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden 
levande” (Bilaga 1 till protokollet). De föreslår nämnden besluta att skyndsamt 
tillsätta en utredning om modullösningar vid Dannikeskolan samt att ytterligare 
en förskoleavdelning öppnar i Dannike till hösten 2018.  

Yrkanden  

Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Linda 
Rudenwall (L) och Solveig Landegren (C) yrkar att nämnden beslutar att 
skyndsamt tillsätta en utredning om modullösningar vid Dannikeskolan samt att 
ytterligare en förskoleavdelning öppnar i Dannike till hösten 2018.  

Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), 
Robert Sandberg (S), Bo-Göran Gunnarsson (MP), Agron Cela (S) och Stefan 
Lindborg yrkar att initiativärendet skickas på remiss till Förskoleförvaltinngen 
för ytterligare utredning.  

Ordföranden finner att Förskolenämnden bifaller den rödgröna gruppens 
yrkande.     

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende ” ”Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden 
levande”.  
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§ 29 Dnr FN 2018-00008 1.4.1.25 

Anmälningsärenden 2018-03-01 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  
2018-01-17 – 2018-02-16 till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-01-17 –  
2018-02-16.  
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§ 30 Dnr FN 2017-00199 000 

Rapportering från kontaktpolitiker 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger informationen från kontaktpolitiker till handlingarna.      

Sammanfattning 

Robert Sandberg (S) har besökt Kransmossens förskola och rapporterar sina 
reflektioner därifrån.  
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§ 31 

Övriga frågor 

Sverigedemokraterna ställer en övrig fråga kring kost till förskolebarn. 
Ordföranden uppger att Förskolenämnden kommer bjuda in chef för Kost och 
Lokalvård Magnus Bagge att informera kring detta vid kommande 
förvaltningsinformation framöver.      

 

 

 



INITIATIVÄRENDE  2018-02-15 
FÖRSKOLENÄMNDEN  

Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden levande 

Allianspartierna i Förskolenämnden 
 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka och attraktiva tätorter och en levande 
landsbygd. 
Vi Allianspartier vill att hela Borås skall leva, oavsett var man bor är det viktigt med tillgång till 
mötesplatser, kommunal service och trygghet. 

I Dannike finns nu flera barn som köar för en förskoleplats. Många föräldrar från området får 
inte förskoleplats i Dannike, utan tvingas till nödlösningar som kan innebära många mil och 
timmar extra kors och tvärs mellan hem, förskola och arbete. 

Allianspartierna vill att det skyndsamt tas fram ett förslag till beslut om att moduler placeras på 
Dannikeskolans område så att ytterligare en avdelning kan tillskapas. Redan till hösten bör denna 
avdelning kunna öppnas. 

Det är viktigt för Allianspartierna att tillgodose Dannikebornas önskemål om fler förskoleplatser 
i Dannike. 

Förslag till beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 

- skyndsant tillsätta en utredning om modullösningar vid Dannikeskolan. 
- ytterligare en förskoleavdelning öppnar i Dannike till hösten 2018. 

För Allianspartierna 

Marie Fridén Linda Rudenvall Solveig Landegren Niklas Arvidsson

Moderaterna Liberalerna Centerpartiet Kristdemokraterna

Mattias Karlsson Stefan Medin Jessica Bjurén Gunvie Peeker

Moderaterna Moderaterna Moderaterna Moderaterna

!  
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