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§115 DnrFSN 1809198-

Protokollsjustering

Beslut
Förskolenämnden utser Julio Maravilla (S) att tillsammans med 
ordförandena justera dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§116 Dnr FSN 1809199-

Godkännande av föredragningslistan samt beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Förskolenämnden godkänner föredragningslistan.

2. Inga ärenden på föredragningslistan är offentliga.

Ärendebeskrivning
Förskolenämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska vara 
öppna för allmänheten.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§117 Dnr FSN 2021/00023-1.4.2

Redovisning av delegationsbeslut till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisade i diarieserien FSN från och med 19 april 2021 
till och med 9 maj 2021 redovisas för nämnden.

Justgrandes signatur Utdragsbestvrkande
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§118 DnrFSN 2021/00024-1.4.2

Redovisning av postlista till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie FSN från och med 19 april 2021 till och 
med 9 maj redovisas för nämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-21

9(32)

§119 Dnr FSN 2021/00025-1.4.2

Delgivningar till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Synpunkter/klagomål, utredning om kränkande behandlingar, handlingar och 
ärenden till kännedom för huvudmannen från och med 19 april 2021 till och 
med 9 maj 2021 samt beredningsutskottets sammanträdesprotokoll från den 
4 maj 2021 redovisas för nämnden.

Juste Utdragsbestvrkande
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§120 DnrFSN 2021/00026-1.3.3

Direktören informerar 2021

Ärendebeskrivning
Direktören informerar förskolenämnden om aktuella frågor. Kristina 
Dhenstrand, ny verksamhetschef hemkommun kansli kommunikation, 
presenterar sig.

Justi Utdragsbestyrkande
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§ 121 Dnr FSN 2021/00315-1.3.6

Information från stadsbyggnadsförvaltningen om 
planeringsunderlag som resultat av ortsdialoger

Arendebeskrivning
Sandra Vindelstam, planarkitekt och Eva Widergren, samhällsplanerare, 
stadsbyggnadsförvaltningen, informerar om planeringsunderlag som resultat 
av ortsdialoger.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande

11 (32)
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§ 122 Dnr FSN 2021/00314-1.3.6

Information från Statistik och analys om befolkningsprognosen

Ärendebeskrivning
Hanna Chapman, enhetschef strategisk samhällsutveckling, informerar om 
befolkningsprogno sen.

12 (32)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Revidering av Vägledning för giftfri förskola

Beslut
1. Förskolenämnden antar Vägledning för giftfri förskola, daterad 2021-04-
20.

2. Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
säkerställa att alla kommunala förskolor fasar ut gamla vilomadrasser och 
annat skadligt material under 2021. Uppdraget återrapporteras till nämnden 
under första kvartalet 2022.

Särskilt yttrande
Maria Kesselring (S), Julio Maravilla (S), Vanja Åhlén (S), Abdullahi 
Abukar Muddei (S) och Rebecka Dejby (MP) lämnar följande särskilda 
yttrande:

”Vi socialdemokrater och miljöpartister i Förskolenämnden ser det som 
mycket positivt att flera förskolor har vidtagit åtgärder i enlighet med den 
vägledning som skrevs 2016 men ställer oss frågande till varför inte alla 
förskolor exempelvis har bytt ut sina gamla madrasser och rensat ut skadligt 
material. Under de år som har gått sedan beslut togs om att arbeta för en 
giftfri förskola har det funnits gott om tid att se över och byta ut material och 
inventarier.

Vi förstår att det är en lärandeprocess och att processer och lärande tar tid. 
Men den tiden finns inte riktigt när det handlar om kemikalier som kan ha 
mycket långtgående konsekvenser för individen. Vi förväntar oss att 
produkter som vi vet är skadliga byts ut snarast.”

Ärendebeskrivning
I oktober 2020 antogs Västerås stads handlingsplan för kemikalier 
(Dnr2019/01067) som är en revidering av den tidigare handlingsplanen som 
gällt mellan 2015-2020.

I handlingsplanen finns åtgärd: Vägledningen för giftfri förskola ska 
revideras och uppdateras, (s.27)

Vägledningens syfte är att stötta Västerås förskolor i deras arbete med att 
minska barns exponering för skadliga ämnen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Förskolenämnden antar Vägledning för giftfri förskola, daterad 2021-04-20.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar som tillägg: Att ge förvaltningen i uppdrag 
att säkerställa att alla kommunala förskolor fasar ut gamla vilomadrasser och

§ 123 Dnr FSN 2021/00237-1.3.6

Justerandes signatur

Af,
Utdragsbestyrkande
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annat skadligt material under 2021. Uppdraget återrapporteras till nämnden 
under första kvartalet 2022.

Vicki Skure Eriksson (C), Jenny Boström (L), Marie Brandstedt (M), Maria 
Kesselring (S), Julio Maravilla (S) och Mari Boman (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag med Vicki Skure Erikssons (C) tillägg.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut avseende förvaltningens 
förslag, med bifall från Vicki Skure Eriksson (C), Jenny Boström (L), Marie 
Brandstedt (M), Maria Kesselring (S), Julio Maravilla (S) och Mari Boman 
(SD).

Vidare finner ordförande att det finns ett förslag om tillägg, enligt Vicki 
Skure Erikssons (C) yrkande, med bifall från Jenny Boström (L), Marie 
Brandstedt (M), Maria Kesselring (S), Julio Maravilla (S) och Mari Boman 
(SD).

Utdragsbestvrkande
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Yttrande till kommunstyrelsen över Revisionsrapport 2020:9 - 
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Beslut
Förskolenämnden antar yttrande daterat 2021-04-22 som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad har EY 
genomfört en granskning av stadens upphandlingsprocess i förhållande till 
Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Granskningens syfte är att bedöma 
huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i staden med 
avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU samt stadens 
styrdokument. Nämnden har nu fått rapporten och översänder yttrande kring 
rapporten till Kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Förskolenämnden antar yttrande daterat 2021-04-22 som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
med bifall från henne själv, och att förskolenämnden beslutar enligt det.

Kopia till
Kommunstyrelsen

§ 124 Dnr FSN 2021/00221-1.7.1

Justerandes signatur

L
Utdragsbestvrkande
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§125 Dnr FSN 2021/00298-1.3.6

Metoder för att säkerställa att barnrättslagen efterföljs - rapport

Beslut
Förskolenämnden godkänner rapporten.

Ärendebeskrivning
FN:s konvention om barnets rättigheter ratificerades av Sverige 1990 och 
den 1 jan 2020 fick barnkonventionen status av svensk lag. Västerås stad och 
de pedagogiska nämnderna har under mycket lång tid arbetat för att 
implementera barnkonventionen. I och med att konventionen blev svensk lag 
så har kommunernas ansvar för att leva upp till bestämmelserna blivit ännu 
tydligare. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu sammanställt en 
rapport för att beskriva metoder för att säkerställa att barnkonventionen 
efterföljs.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Förskolenämnden godkänner rapporten.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det firms ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
med bifall från henne själv, och att förskolenämnden beslutar enligt det.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§126 Dnr FSN 2021/00287-1.7.1

Yttrande till nämnden för idrott, fritid och förebyggande över 
Handlingsplan friluftsliv
Vicki Skure Eriksson (C) och Jenny Boström (L) deltar inte i beredning och 
beslut i ärendetp.g.a. jäv.

Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 
2021-04-20, som sitt eget och överlämnar det till nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande.

Ärendebeskrivning
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har remitterat förslag till 
Handlingsplan friluftsliv till Förskolenämnden. Handlingsplanen är ett 
styrdokument som anger den politiska viljeinriktningen för friluftslivet i 
Västerås. Handlingsplanen ska främja förutsättningen för ett rikt friluftsliv 
med sikte på 2025 och har tagits fram i ett brett samarbete med flera 
intressenter i staden. Handlingsplanen innehåller målområden och mål. 
Målområdena är naturtillgång, föreningsliv, folkhälsa och kunskap. Till 
handlingsplanen knyts en fördjupande beskrivning av målområdena och 
målen samt en bilaga som beskriver aktiviteter och tidplan samt ansvarig 
förvaltning. Handlingsplanen kommer årligen att följas upp och aktiviteterna 
kommer att revideras vart annat år av Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande.
Yttrande ska vara Nämnden för idrott, fritid och förebyggande tillhanda 
senast den 31 maj.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 
2021-04-20, som sitt eget och överlämnar det till Nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande.

Yrkanden
Marie Brandstedt (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
med bifall från henne själv, och att förskolenämnden beslutar enligt det.

Kopia till
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Utdragsbestyrkande
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§ 127 Dnr FSN 2021/00236-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till reviderade 
reglementen för stadens kommunstyrelse och nämnder - 
överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Stadsledningskontorets juridikenhet har sedan våren 2019 arbetat fram nya 
förslag till reglementen för stadens nämnder. Arbetet har genomförts för att 
dels skapa en enhetlig dokumentstruktur och ett så lika innehåll som möjligt 
i reglementena, dels se över så att ansvaret och uppdraget ifrån 
kommunfullmäktige är klart och tydligt formulerat och stämmer överens 
med innehållet i respektive verksamhet.

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till nya reglementen till 
förskolenämnden, yttrande över förslag till nya reglementen ska lämnas till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.

Stadsledningslcontoret har påtalat att det är av vikt att varje nämnd även 
sätter sig in i förslagen till nya reglementen för kommunstyrelsen och 
nämnder som man delar ansvar med eller som ligger ”nära” det ansvar man 
själv har.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 128 Dnr FSN 2021/00313-1.4.2

Delårsrapport per den 30 april 2021 för förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner delårsrapport 1 per den 30 april 2021 och 
översänder den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Uppföljningen i delårsrapporten avser perioden januari till april 2021. 
Nämndens delårsrapport skrivs utifrån anvisningar från 
stadsledningskontoret. Delårsrapporten ska följa upp nämndens styrkort och 
följekort i verksamhetsplan 2021, nämndens internkontrollplan och budget 
samt uppdrag och mål från kommunfullmäktige.

Delårsrapport 1 innehåller en sammanfattning av hur verksamheten har 
utvecklats under årets fyra första månader samt en prognos för helåret och 
uppföljning av internkontroll.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Förskolenämnden godkänner delårsrapport 1 per den 30 april 2021 och 
översänder den till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
med bifall från henne själv, och att förskolenämnden beslutar enligt det.

Kopia till
Kommunstyrelsen

ides signatur Utdragsbestvrkande
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Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.

§129 Dnr FSN 1823823-

Utdraesbestyrkande
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§ 130 Dnr FSN 2021/00002-1.4.2

Regelbunden uppföljning av platssituationen i förskolan

Arendebeskrivning
Förskolenämnden beslutade den 27 januari 2017, § 8, att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att vid varje nämndsammanträde åter
komma med uppföljning och redovisning av platssituationen i förskolan. 
Ann-Margret Bäcklin, chef för placeringsenheten, informerar i ärendet.

Utdragsbestvrkande
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§131 Dnr FSN 2021/00003-1.4.2

Verksamhetsinformation 2021 - regelbunden redovisning till 
förskolenämnden

Arendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar Anna Olofsson Carstedt, verksamhetschef för 
förskoleverksamheten, om aktuellt läge i verksamheten.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§132 DnrFSN 2021/00004-1.4.2

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar Anna Olofsson Carstedt, verksamhetschef för 
förskoleverksamheten, om avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar.

Justerancjes signatur yf

V’V yf
Utdragsbestvrkande
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§133 Dnr FSN 2021/00005-6.0.5

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar 
- fristående verksamheter

Ärendebeskrivning
Sara Drew, strateg, informerar om avvikelser avseende viktiga 
kvalitetsparametrar rörande fristående verksamheter.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 134 Dnr FSN 2021/00006-6.2.4

Information om fristående verksamheter

Ärendebeskrivning
Sara Drew, strateg, informerar om fristående verksamheter.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§135 DnrFSN 2021/00268-1.4.1

Ersättningsmodell för enskild pedagogisk omsorg - 
överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Arendebeskrivning
Från och med höstterminen 2019 har inte den kommunala utföraren någon 
pedagogisk omsorg, vilket har föranlett ett behov av att se över 
ersättningsmodellen. För 2020 och 2021 erhåller de fristående utförarna 
ersättning utifrån 2019 års ersättningsmodell som bygger på den kommunala 
utförarens kostnader.

Bidraget till pedagogisk omsorg ska bestämmas på samma sätt som bidrag 
till motsvarande kommunal verksamhet. Om sådan inte finns i kommunal 
regi ska beräkning av bidrag göras utifrån vad som är skäligt för den 
verksamhetsformen.

September 2020 beslutade Förskolenämnden att

Beslut om ny ersättningsmodell ska tas av förskolenämnden senast i juni 
2021 och bölja gälla från och med 1 januari 2022.

Inför beslut om ny ersättningsmodell för pedagogisk omsorg ska dialog med 
referensgruppen för pedagogisk omsorg ske.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 137 Dnr FSN 2021/00007-3.6.1

Information om lokaler och investeringar 2021

Ärendebeskrivning
Marie Nysveen, planerare, barn- och utbildningsförvaltningen informerar om 
dagsläget gällande lokalbehovet och planering av kommande investeringar. 
Christer Gerhardsson, avdelningschef och Anna-Lotta Andersson, strateg, 
teknik- och fastighetsförvaltningen informerar om SKR-konceptförskolor 
och stadens tekniska krav på förskolor.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 138 Dnr FSN 2021/00316-3.6.1

Snvesteringsärende Gäddeholm etapp 3 Fredriksdal

Justerandes signatur

i $5 I
Utdragsbestyrkande
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i

§139 Dnr FSN 2020/00457-2.6.1

Kostnadsberäkning för inköp/hyra av bussar till mobil 
förskoleverksamhet - återrapport

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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31 (32)



VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-21

Justerandes signatur
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