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Frånvarande ledamöter
Gisela Carstinge (SD) §§ 233-252

Närvarande ersättare
Lena Andersson Holmstedt (S)
Siban Sarhan (S)
Ann-Mari With (S)
Sheraz Al Hasan (S)
Akis Nicolaides (M)
Caroline Högström (M)
Birgitta Åkerberg (L) § 233-251
Ingmarie Bjurstedt (SD) §§ 233-252

Övriga närvarande
Åsa Lundkvist, direktör
Alice Helander, nämndsekreterare
Rangeen Zakholy, nämndsekreterare
Patrik Skanser, enhetschef nämnd och berednings enheten
Kristina Dhenstrand, verksamhetschef strategiskt ledningsstöd
Anna Olofsson-Carstedt, verksamhetschef förskoleverksamheten 
Susanne Johansson, controller
Cecilia Wästborn, strateg
Marie Nysveen, lokalplanerare
Karin Brangefält, enhetschef
Stefan Zangelin, strateg
Sara Nordlander, strateg

Justerandes signal Utdragsbestyrkande
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§226 DnrFSN 1809198-

Protokollsjustering

Beslut
Förskolenämnden utser Micael Larsson (KD) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§227 DnrFSN 1823822-

Godkännande av föredragningslistan samt beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Förskolenämnden godkänner föredragningslistan med föreslaget tillägg.
2. Paragraferna § 226 till och med § 240 är offentliga.

Ärendebeskrivning
Förskolenämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska vara 
öppna för allmänheten.
Erik Johansson (SD) anmäler ett nämndinitiativ.

Utdragsbestvrkande
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§228 Dnr FSN 2022/00017-1.4.2

Delgivningar till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delgivningar redovisade i diarieserien FSN från och med 2022-09-12 till och 
med 2022-11-01 redovisas för nämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Utdraesbestvrkande
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§ 229 Dnr FSN 2022/00015-1.4.2

Redovisning av delegationsbeslut till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisade i diarieserien FSN från och med 2022-09-12 
till och med 2022-11-01 redovisas för nämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Utdragsbestyrkande
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§230 Dnr FSN 2022/00016-1.4.2

Redovisning av postlista till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista för diarieserien FSN från och med 2022-09-12 till och med 2022- 
11-01 redovisas för nämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 231 Dnr FSN 2022/00203-1.4.2

Redovisning av aktuella uppdrag

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen av aktuella uppdrag.

Ärendebeskrivning
Status på aktuella uppdrag november 2022 redovisas för nämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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§ 232 Dnr FSN 2022/00018-1.3.3

Direktören informerar

Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör för barn- och utbildningsförvaltningen, informerar 
förskolenämnden om den avbrutna upphandlingen gällande journalsystem 
för barn- och elevakter och introducerar nämnden för barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 233 Dnr FSN 2021/00554-1.3.4

Beslut om extra sammanträde för förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden sammanträder den 7 december klockan 08:00.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att förskolenämnden ska hinna överlägga om ärendet 
”Verksamhetsplan 2023” innan förskolenämnden fattar beslut vid ordinarie 
sammanträde i december föreslås förskolenämnden hålla ett extra 
sammanträde.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Förskolenämnden sammanträder den 7 december klockan 08:00.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§234 DnrFSN 2022/00686-1.2.3

Sammanträdesplan 2023 för förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden antar sammanträdesplan 2023 för förskolenämnden och 
förskolenämndens beredningsutskott.

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesplan 2023 för förskolenämnden och 
förskolenämndens beredningsutskott har upprättats.

Förskolenämndens sammanträdesdagar 2023:

24 januari
21 februari
21 mars
18 april
16 maj
13 juni
29 augusti
26 september

24 oktober

21 november

12 december

Förskolenämndens sammanträde börjar kl. 13:00, om inte annat anges i 
kallelsen eller ovan.

Förskolenämndens beredningsutskotts sammanträdesdagar 2023:
10 januari
7 februari
7 mars
4 april

2 maj

30 maj
15 augusti
12 september

Justerandes signal Utdragsbestvrkande
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10 oktober

7 november

28 november
Förskolenämndens beredningsutskotts sammanträde börjar kl. 13:00, om inte 
annat anges i kallelsen eller ovan.
Vid framtagandet av planen har hänsyn tagits till grundskolenämndens, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens, kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens sammanträdesdatum. Hänsyn har även tagits till skollov 
och andra dagar som till exempel Ledarforum. Detta innebär att möjligheten 
för justeringar är begränsad.

B am- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Förskolenämnden antar sammanträdesplan 2023 för förskolenämnden och 
förskolenämndens beredningsutskott.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Ledamöter och ersättare
Berörda chefer och handläggare

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§235 Dnr FSN 2022/00690-1.2.3

Arbetsordning för förskolenämndens beredningsutskott 
mandatperioden 2022-2026

Beslut
Förskolenämnden antar arbetsordning för förskolenämndens 
beredningsutskott för mandatperioden 2022-2026.

Ärendebeskrivning
Förskolenämnden ska för varje mandatperiod utse ett beredningsutskott som 
har till uppgift att bereda de ärenden som ska föras vidare till nämnden.
Beredningsutskottets former och sammansättning regleras i den 
arbetsordning som nämnden antar för varje mandatperiod.
Utskottet ska bestå av följande tre ledamöter:
* ordföranden i nämnden, tillika ordförande i utskottet,

* l:e vice ordförande i nämnden, tillika l:e vice ordförande i utskottet, samt
* 2:e vice ordförande i nämnden, tillika 2:e vice ordförande i utskottet.

Ersättare för utskottets ordinarie ledamöter ska hämtas från partigrupp i den 
ordning som fullmäktige fastställt för nämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Förskolenämnden antar arbetsordning för förskolenämndens 
beredningsutskott för mandatperioden 2022-2026.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Ordföranden
1 :e vice ordförande
2:e vice ordförande

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 236 Dnr FSN 2021/00952-2.4.3

Deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda i 
förskolenämnden - ersättning för deltagande vid nämndens 
introduktionsutbildningar med barn- och 
utbildningsförvaltningen

Beslut
1. Förskolenämnden beslutar att eventuell ersättning för förlorad 
arbetsinkomst betalas ut till nämndens ledamöter och ersättare vid följande 
tillfällen:
* 30 november 2022, klockan 08:30-12:00, workshop med de tre 
pedagogiska nämnderna och barn- och utbildningsförvaltningen.

* 16 december 2022, klockan 13:00-16:00, nämndspecifik utbildning.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
I början av mandatperioden 2022-2026 är det planerat att hållas 
introduktionsutbildningar för de pedagogiska nämnderna. Utbildningarna 
riktar sig till samtliga förtroendevalda i nämnderna.
Den 30 november är det planerat för en gemensam workshop med de tre 
pedagogiska nämnderna och bam- och utbildningsförvaltningen. Efter 
förskolenämndens sammanträde den 16 december är det planerat att hållas 
en nämndspecifik utbildning.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att:
1. Förskolenämnden beslutar att eventuell ersättning för förlorad 
arbetsinkomst betalas ut till nämndens ledamöter och ersättare vid följande 
tillfällen:
* 30 november 2022, klockan 08:30-12:00, workshop med de tre 
pedagogiska nämnderna och barn- och utbildningsförvaltningen.
* 16 december 2022, klockan 13:00-16:00, nämndspecifik utbildning.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Kopia till
Ledamöter och ersättare i FSN

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§237 DnrFSN 2022/00691-1.5.2

Avtal mellan Region Västmanland och Västmanlands läns 
kommuner om samfinansiering av specialpedagogtjänst på 
mottagningen för tidiga insatser

Beslut
Förskolenämnden godkänner förslag till avtal mellan Region Västmanland 
och Västmanlands läns kommuner om samfinansiering av 
specialpedagogtjänst på mottagningen för tidiga insatser, enligt bilaga 
”Utkast till Avtal Specialpedagogtjänst på MTI”, under förutsättning att 
övriga parter fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning
Region Västmanland har tagit fram ett förslag till avtal avseende 
samfinansiering av specialpedagogtjänst på Mottagningen för tidiga insatser 
vid Region Västmanland. Barn- och utbildningsförvaltningen har deltagit i 
framtagandet av förslag till avtal.
Mottagningens uppdrag är att ge insatser, främst i form av 
föräldrastödsgrupper, till vårdnadshavare vars barn har svårigheter inom: 
kommunikation/samspel, hyperaktivitet, koncentration och motorik samt 
göra utvecklingsbedömningar alternativt utreda barn där diagnos behövs. 
Specialpedagogstjänsten ska utgöra en länk mellan Region Västmanlands 
Mottagning för tidiga insatser och länets förskolor, såväl kommunala som 
fristående.
Avtalet föreslås gälla från och med 1 januari 2023 och tills vidare.
Grundkostnaden beräknas till 908 000 kronor (i 2022 års nivå) per år, 
inkluderat både lönekostnader och OH-kostnader som fördelas lika mellan 
Region Västmanland och länets tio kommuner (Region Västmanland 50 %, 
kommunerna 50 %). Kommunernas del av kostnaden, 454 000 kronor, 
fördelas utifrån en fördelningsnyckel baserat på antal invånare i 
åldersgruppen 0-6 år.

Specialpedagogen anställs av Region Västmanland och kommunerna 
faktureras inom första kvartalet varje år.

Uppräkning avseende kostnaden sker vart tredje år med start 2026 enligt 
Landstingsprisindex (LPIK). LPIK-prognos från februari aktuellt år används. 
I samband med uppräkning sker också en omräkning av fördelningsnyckel 
baserat på antal invånare i åldersgruppen 0-6 år.

För förskolenämndens del skulle kostnaden uppgå till cirka 264 000 
kronor/år (beräknat på antal barn år 2020).

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Förskolenämnden godkänner förslag till avtal mellan Region Västmanland 
och Västmanlands läns kommuner om samfinansiering av 
specialpedagogtjänst på mottagningen för tidiga insatser, enligt bilaga 
”Utkast till Avtal Specialpedagogtjänst på MTI”, under förutsättning att 
övriga parter fattar likalydande beslut.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Region Västmanland
Controller BUF

Justerandes si snatur Utdragsbestyrkande
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§ 238 Dnr FSN 2022/00548-6.2.4

Godkännande och rätt till bidrag för fristående pedagogisk 
omsorg - Lilla Vi pedagogik AB

Beslut
Förskolenämnden beviljar ansökan om rätt till bidrag för Lilla Vi pedagogik 
AB organisationsnummer 559270-3747 som huvudman för enskild 
pedagogisk omsorg på enheten Lilla Vi Ansgars gränd, enligt 25 kap 10§ 
skollagen, under förutsättning att verksamheten startar senast 2024-11-01.

Ärendebeskrivning
Lilla vi pedagogik AB bedriver idag enskild pedagogisk omsorg på Vallby i 
Västerås. Lilla vi pedagogik AB har varit igång sedan januari 2020 och 
ägarna har tidigare erfarenhet från arbete med barn i olika verksamheter. 
Verksamheten startades 2020 i huvudmannens egen villa och 2021 utökades 
verksamheten med ytterligare en avdelning i en villa på samma gata.

Lilla vi pedagogik AB har lämnat in en ansökan om rätt till bidrag för att 
starta en till enhet, Lilla vi Ansgars gränd, belägen på Pettersberg i Västerås. 
I lokalerna har det tidigare bedrivits fritidsverksamhet. Lokalerna ska innan 
planerad start av verksamhet den 1 mars 2023, delvis göras om för att 
anpassas till barngruppen.
Lilla vi pedagogik AB följer målen från läroplanen för förskolan, 2018 och 
erbjuder möjlighet till både stor och liten grupp med möjlighet till både 
individanpassad verksamhet och gruppträning. Lilla vi pedagogik AB 
kommer att erbjuda plats till barn i åldrarna 1-6 år på enheten Lilla vi 
Ansgars gränd. Antalet barn kommer vara max 40.

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

Förskolenämnden beviljar ansökan om rätt till bidrag för Lilla Vi pedagogik 
AB organisationsnummer 559270-3747 som huvudman för enskild 
pedagogisk omsorg på enheten Lilla Vi Ansgars gränd, enligt 25 kap 10§ 
skollagen, under förutsättning att verksamheten startar senast 2024-11-01.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Lilla vi pedagogik AB

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Förskolenämnden

§ 239 Dnr FSN 2022/00739-6.0.2

Nämndinitiativ från (SD) Äska medel från kommunstyrelsen för 
trygghetsskapande insatser

Beslut
Nämndinitiativet överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) och Gisela Carstinge (SD) lämnar in ett nämndinitiativ 
gällande att äska medel från kommunstyrelsen för trygghetsskapande 
insatser enligt följande:
"I Västeråsmajoritetens årsplan för 2023 avsätts en särskild pott för 
trygghetsskapande arbete. Potten ska hamna hos kommunstyrelsen och vara 
möjlig för andra nämnder att äska medel ifrån.
Det trygghetsskapande arbetet kan bestå av många olika insatser och vi 
föreslår att förvaltningen utreder vilka olika insatser som verksamheterna ser 
ett behov av. Behoven kan skilja sig åt på olika enheter och målet är att 
insatserna ska bli så effektiva som möjligt.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka trygghetsskapande insatser 
som efterfrågas av verksamheterna.

-Att Förskolenämnden beslutar att 2023 äska medel från kommunstyrelsen 
för trygghetsskapande insatser."

Utdragsbestvrkande



22 (35)SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-18

VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

§240 DnrFSN 1827135-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.

Justerandes signata . Utdragsbestvrkande
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Förskolenämnden

§ 241 Dnr FSN 2022/00046-1.4.1

Verksamhetsplan 2023 för förskolenämnden - överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Susanne Johansson, controller, och Cecilia Wästborn, strateg, informerar 
förskolenämnden om processen kring verksamhetsplan 2023 för 
förskolenämnden.

Justerandes signatur I Utdragsbestvrkande
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§242 DnrFSN 2022/00692-6.1.3

Information om uppdrag att utreda hur stort belopp som behövs 
för Bibass+, det lämpliga att avsätta bibass+-medel för specifika 
verksamheter, och om medlen används till effektiva insatser

Beslut
Förskolenämnden tackar för information.

Ärendebeskrivning
Cecilia Wästborn, strateg, informerar förskolenämnden om uppdrag att 
utreda hur stort belopp som behövs för Bibass+, det lämpliga att avsätta 
bibass+-medel för specifika verksamheter, och om medlen används till 
effektiva insatser.

Utdragsbestvrkande
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25 (35)VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

§ 243 Dnr FSN 2022/00122-1.4.2

Månadsrapport för förskolenämnden 2022

Beslut
Förskolenämnden godkänner månadsrapport för oktober 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Från och med 2019 ska alla nämnder i staden redovisa månadsrapporter till 
kommunstyrelsen över det ekonomiska utfallet i förhållande till budget.

Från och med 2020 sker första månadsrapporteringen per februari. 
Månadsrapportering till kommunstyrelsen görs per februari, mars, maj, 
september, oktober och november.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Förskolenämnden godkänner månadsrapport för oktober 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes s i sinatur Utdraesbestyrkande
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Förskolenämnden

§ 244 Dnr FSN 2022/00398-3.6.1

Uppdrag att utreda förutsättningar för paviljonger i närhet till 
Dingutnas förskolor

Beslut
Förskolenämnden godkänner beställningen av etablering en avdelning 
paviljong i närhet till Dingtunas förskolor.

Ärendebeskrivning
Förskolenämnden gav den 24 maj 2022, § 148, barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
etablera en eller två avdelningar paviljong som ska inrymma ca 18-36 barn i 
närhet till Dingtunas förskolor.
Området Dingtuna och närliggande områden är en växande del av Västerås, 
vilket också medför en ökning av barn som önskar förskoleplatser. Då 
söktrycket till förskolan är stort behöver förskolan tillgång till fler 
förskoleplatser. Paviljongetablering är därför nu nödvändig. Planen i 
Dingtuna är att etablera en till två avdelningar paviljong i direkt närhet till 
nuvarande förskolor. Det finns en beslutad detaljplan, som medger byggande 
av en permanent förskola. Marken ägs av Rikshem. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen för dialog med dem angående start av etablering av 
ny förskola eventuellt 6 avdelningar ca 108 barn.

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

Förskolenämnden godkänner beställningen av etablering en avdelning 
paviljong i närhet till Dingtunas förskolor

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Margerita De Bernardo förskola
F astighetsnämnden
Kristina Tykosson Hellström

Utdraesbestvrkande
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Förskolenämnden

§ 245 Dnr FSN 2022/00482-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss - Motion från (M) om 
handlingsplan för särskilt begåvade barn

Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 
2022-10-13, som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen.

Reservation
Klara Helin (M), Magnus Cronberg (M), Akis Nicolaides (M) och Caroline 
Högström anmäler ett särskilt yttrande enligt följande:
”Moderaterna i förskolenämnden ställer sig positiva till att remissvaret 
uttrycker att saknaden av handlingsplaner och kompetens om särskilt 
begåvade barn är ett identifierat problem i våra verksamheter. Däremot 
håller vi inte med om alla slutsatser som dras. Att andra kommuner tagit 
fram handlingsplaner, som av Västerås stad inte bedöms vara 
handlingsplaner, bör inte hindra staden från att ta fram en egen. Statistiken 
kring elever som önskar större utmaningar, och lärare som önskar erbjuda 
dessa, bör också tolkas i förmån till motionens syfte, det vill säga att ta fram 
en handlingsplan och öka kompetensen kring särskilt begåvade elever.”

Ärendebeskrivning
Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden har fått en remiss om en motion från (M) om 
handlingsplan för särskilt begåvade barn. Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 november 2022.

I motionen lyfts att skolor inte alltid identifierar de barn som är särskilt 
begåvade och har behov av stimulans och utmaningar, särskilt inte de som 
inte är högpresterande. Det finns särskilt begåvade barn, som inte alls visar 
sin potential i skolan, utan kan vara inåtvända eller utagerande. För att 
identifiera dessa barn och elever föreslås i motionen:

1. Att uppdra åt de pedagogiska nämnderna att ta fram en handlingsplan för 
att så tidigt som möjligt identifiera särskilt begåvade elever, för att 
säkerställa att de ges den ledning och stimulans de behöver för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling.

2. Att uppdra åt de pedagogiska nämnderna att ta fram ett utbildningspaket 
för att höja kompetensnivån hos förskollärare och lärare kring särskilt 
begåvade barn.

I yttrandet ska nämnden yttra sig över förslagen i motionen, medan 
eventuellt genomförande sker efter att kommunfullmäktige beslutat att 
bifalla eller avslå motionen.

Justerandes signatur. Utdragsbestvrkande
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Förskolenämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 
2022-10-13, som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandfis signatur Utdragsbestyrkande
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29 (35)VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

§ 246 Dnr FSN 2022/00643-1.7.1

Yttrande till byggnadsnämnden över samrådsremiss - Detaljplan 
för del av Effekten 5, Finnslätten, Dp 1975

Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande och skickar det till byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplan 1975, Effekten 5, 
Finnslätten, Västerås. Förskolenämnden har möjlighet att yttra sig angående 
detaljplanens nuvarande utseende. Avsikten med detaljplanen är att utveckla 
fastigheten med bostäder, skola, kontor, centrumverksamhet samt hotell. 
Bostäderna ska bestå av 300-400 lägenheter avsedda för att tillgodose 
bostadsbehovet för anställda på Finnslättens verksamhetsområde med olika 
typer av boendeformer, lång- och korttidsboende, samt tillfällig vistelse i 
form av hotell. I detaljplanen anges en grundskola placeras i området.
Behovet av skola är enligt detaljplanen inte fastställt och i det fall skola inte 
behövs, eller en mindre skola än planerat, kan fler bostäder möjliggöras.

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

Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande och skickar det till byggnadsnämnden.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 247 Dnr FSN 2021/00853-1.7.1

Yttrande till byggnadsnämnden över remiss - Underrättelse om 
granskning av detaljplan för till- och ombyggnad av 
kongresscenter/kontor, Njord 8, Dp 1941

Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande och skickar det till byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplan 1941 som avser 
ombyggnad av kvarteret Njord 8 och del av Västerås 1:1. Detaljplanen är 
utskickad för granskning och förskolenämnden har möjlighet att yttra sig om 
detaljplanens utformning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut: Förskolenämnden antar barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande och skickar det till 
byggnadsnämnden.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Byggnadsnämnden

Utdraasbestvrkandc
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§ 248 Dnr FSN 2022/00448-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss - Västerås stads 
handlingsplan för genomförande av policy för personer med 
funktionsnedsättning 2022 -2025

Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande som sitt eget, daterat 2022-10-25, och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.

Är endeb eskrivning
Västerås stads arbete med funktionshinderfrågor och tillgänglighet är en del 
av arbetet med social hållbarhet. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2020 
om Policy för personer med funktionsnedsättning för 2020-2025. Till den 
policyn utarbetades en handlingsplan för 2019-2021. Handlingsplanen 
utvärderades våren 2022 och uppdrag gavs till stadsledningskontoret att 
uppdatera handlingsplanen med fokus på identifierade utvecklingsområden.
Förslag till ny handlingsplan har arbetats fram i ett brett samarbete med 
stadens förvaltningar och företrädare för målgruppen och 
funktionsrättsorganisationer.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande som sitt eget, daterat 2022-10-25, och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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§249 Dnr FSN 2021/00956-6.2.4

Information om fristående verksamheter

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Linn Persson och Sara Nordlander, strateger, informerar om barn- och 
utbildningsförvaltningens arbete gentemot de fristående verksamheterna och 
om det aktuella läget.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§250 Dnr FSN 2021/00955-6.0.5

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar 
- fristående verksamheter

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Linn Persson och Sara Nordlander, strateger, informerar om avvikelser 
avseende viktiga kvalitetsparametrar rörande fristående verksamheter.

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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34 (35)VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

§251 DnrFSN 2021/00954-1.4.2

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

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

Justerandes sienatur Utdraasbestyrkande
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35 (35)VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

§252 Dnr FSN 2021/00953-1.4.2

Verksamhetsinformation 2022 - regelbunden redovisning till 
förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet introducerar Anna Olofsson Carstedt, verksamhetschef 
för förskoleverksamheten, förskolenämnden till verksamhetsområdet och om 
aktuellt läge i verksamheten.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande


