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§ 179

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

DnrFSN 1809198-

Protokollsjustering
Beslut
Förskolenämnden utser Gisela Carstinge (SD) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§180

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 1823822-

Godkännande av föredragningslistan samt beslut om offentliga
ärenden
Beslut
1. Förskolenämnden godkänner föredragningslistan med föreslaget tillägg.
2. Paragraferna 179 till och med 190 är offentliga.
Ärendebeskrivning
Förskolenämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska vara
öppna för allmänheten.
Ärendet ” Uppdrag att vid bytesansökan skyndsamt lösa byte av
förskoleplacering för förskolebarn från Ukraina” föreslås läggas till
dagordningen.
Ärendet om nybyggnation Isolatom blir beslutsärende istället för
informationsärende.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6(30)

VÄSTERÅS STAD
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§181

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

DnrFSN 2022/00015-1.4.2

Redovisning av delegationsbeslut till förskolenämnden
Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisade i diarieserien FSN från och med 2022-06-07
till och med 2022-08-14 redovisas för nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§182

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

DnrFSN 2022/00016-1.4.2

Redovisning av postlista till förskolenämnden
Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Postlista för diarieserien FSN från och med 2022-06-07 till och med 202208-14 redovisas för nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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VÄSTERÅS STAD

Förskolenämnden

§183

Dnr FSN 2022/00017-1.4.2

Delgivningar till förskolenämnden
Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Delgivningar redovisade i diarieserien FSN från och med 2022-06-07 till och
med 2022-08-14 redovisas för nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 184

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 2022/00018-1.3.3

Direktören informerar
Ärendebeskrivning
Direktören informerar förskolenämnden om aktuella frågor:
- En ny HR-chef har rekryterats och en verksamhetschef för utbildning och
arbetsmarknad ska rekryterats eftersom Helena Clementson slutar.
- Ukrainska familjer har flyttats inom staden och förvaltningen tittar på hur
deras nya förskolebehov kan lösas.

Utdraesbestyrkande
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Förskolenämnden

§185

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 2022/00499-1.5.2

Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och
ungas hälsa
Beslut
Förskolenämnden godkänner, för sin del, Länsgemensam överenskommelse
om samverkan för barns och ungas hälsa, under förutsättning att övriga
parter fattar likalydande beslut.
Ärendebeskrivning
Under våren 2022 yttrade sig förskolenämnden över förslag till
Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa
till kommunstyrelsen. Överenskommelsen har nu översänts för godkännande
till bland annat förskolenämnden. Överenskommelsen föreslås tecknas
mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland.
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan huvudmännen
i frågor som rör barn och unga. Den stärkta samverkan syftar till att öka
förutsättningarna för att barns rätt till bästa möjliga fysiska, psykiska och
orala hälsa tillgodoses samt att barn och deras familjer upplever att de får
adekvat och sammanhållet stöd utifrån sina behov. Överenskommelsen
identifierar särskilt områden där det är nödvändigt med ett gemensamt
ansvar för att den enskilde ska få ett jämlikt stöd och en säker vård och
omsorg.
Överenskommelsen syftar också till att klargöra roller och ansvar samt till att
berörda aktörer ska få bättre förståelse för varandras uppdrag. Vidare
tydliggör överenskommelsen styrning, organisation och struktur för
samverkan kring barn och unga i länet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Förskolenämnden godkänner, för sin del, Länsgemensam överenskommelse
om samverkan för barns och ungas hälsa, under förutsättning att övriga
parter fattar likalydande beslut.
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
Region Västmanland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-08-26

Kommunstyrels en
Grundskolenämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Nämnden för personer med funktionshinder
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Individ- och familj enämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§186

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 2022/00047-1.4.2

Uppföljning av verksamhetsbudget 2022
Ärendebeskrivning
Verksamhetsbudgeten är beslutad av förskolenämnden den 28 januari 2022.
Nämnden har efterfrågat återkommande information om hur ekonomin
utvecklas. Informationen presenteras muntligt på nämnden av Bengt
Karlsson, chef ekonomi- och planeringsenheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§187

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 2022/00517-1.7.1

Yttrande till byggnadsnämnden över detaljplan för Östjädra
1:196, Dingtuna, Dp 1964
Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-08-09, och överlämnar det till byggnadsnämnden.
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplan 1964 Detaljplan för
Östjädra 1:196, Dingtuna, Dp 1964. Detaljplanen ställs ut för samråd och
förskolenämnden bereds möjlighet att yttra sig om detaljplanens nuvarande
utseende.
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för
fastigheten Östjädra 1:196 i centrala Dingtuna. I en detaljplan bestäms hur
ett begränsat område får användas och vad som får byggas där. I denna
detaljplan tittar Stadsbyggnadsförvaltningen på möjligheten att bygga ett
flerbostadshus med cirka 30 nya lägenheter för äldre. I bottenplan möjliggörs
centrumverksamhet som restaurang och frisör. De nya byggnaderna ska
passa in i området och rama in torgets östra sida.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Förskolenämnden antar Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-08-09, och överlämnar det till byggnadsnämnden.
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
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§188

SAMMANTRÄDESPROTQKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 2022/00529-1.7.1

Yttrande till byggnadsnämnden över Tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av förskola samt komplementbyggnad på
fastigheten Västerås 1:167, Hamre förskola
Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-08-22, som sitt eget och överlämnar det till
byggnadsnämnden.
Ärendebeskrivning
Bygglovsenheten arbetar med bygglov för nyetablering av tillfällig förskola
på fastigheten Västerås 1:167, Västerås. Förskolenämnden bereds möjlighet
att yttra sig i ärendet.
Ansökan om förhandsbesked avser tillfällig (5 år) moduletablering av 6
avdelningar förskola på Hamre IP, i anslutning till den grusade
parkeringsytan.
Bam- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Förskolenämnden tar bam- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-08-22, som sitt eget och överlämnar det till
byggnadsnämnden.
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
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§189

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 2022/00244-3.6.1

Uppdrag att titta på alternativ placering av Hökåsen förskola åte rrap port
Beslut
-

Förskolenämnden godkänner återrapporten och avslutar uppdraget ”FSN
2022-03-25 § 74 att arbeta vidare med förslaget att utveckla Hökåsenskolan
på befintlig plats i samverkan med Grundskolenämnden och titta på
alternativ placering av Hökåsen förskola om det blir aktuellt”.
Ärendebeskrivning
Förskolenämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen uppdrag ”FSN
2022-03-25 § 74 att arbeta vidare med förslaget att utveckla Hökåsenskolan
på befintlig plats i samverkan med Grundskolenämnden och titta på
alternativ placering av Hökåsen förskola om det blir aktuellt” att utöka
Hökåsenskolan på befintlig plats. Barn- och utbildningsförvaltningen och
teknik- och fastighetsförvaltningen redogör uppdraget för förskolenämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Förskolenämnden godkänner återrapporten och avslutar uppdraget FSN
2022-03-25 § 74 att arbeta vidare med förslaget att utveckla Hökåsenskolan
på befintlig plats i samverkan med Grundskolenämnden och titta på
alternativ placering av Hökåsen förskola om det blir aktuellt.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 190

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 1827135-

Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VÄSTERÅS STAD

Förskolenämnden

§191

Dnr FSN 2021/00722-3.6.1

Lokalbehovsplan 2022 - överläggning
Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Ärendebeskrivning
En lokalbehovsplan tas årligen fram av barn- och utbildningsförvaltningen.
Lokalbehovsplanen analyserar och redogör för det kommande lokalbehovet
inom förskolan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§192

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

DnrFSN 2021/00953-1.4.2

Verksamhetsinformation 2022 - regelbunden redovisning till
förskolenämnden
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar Anna Olofsson Carstedt, förskolans
verksamhetschef, om aktuellt läge i verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 193

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 2021/00954-1.4.2

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitets para metrar
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar Anna Olofsson Carstedt, förskolans
verksamhetschef, om avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 194

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 2021/00957-1.4.2

Regelbunden uppföljning av platssituationen i förskolan
Ärendebeskrivning
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§195

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 2022/00539-6.2.1

Uppdrag att vid bytesansökan skyndsamt lösa byte av
förskoleplacering för förskolebarn från Ukraina
Beslut
Ge förvaltningen i uppdrag att vid bytesansökan skyndsamt lösa byte av
förskoleplacering för förskolebarn från Ukraina som kommunplacerats till
andra bostadsområden än var de tidigare placerats av Migrationsverket.
Yrkanden
Yield Skure Eriksson (C) yrkar på beslutet att: "Ge förvaltningen i uppdrag
att vid bytesansökan skyndsamt lösa byte av förskoleplacering för
förskolebarn från Ukraina som kommunplacerats till andra bostadsområden
än var de tidigare placerats av Migrationsverket."
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, enligt eget yrkande,
och att förskolenämnden beslutar enligt det.

Justerandes signatur

Utdraasbestyrkande
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§196

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

DnrFSN 2021/00955-6.0.5

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar
- fristående verksamheter
Ärendebeskrivning
Sara Nordlander, strateg, informerar om avvikelser avseende viktiga
kvalitetsparametrar rörande fristående verksamheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 197

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 2021/00956-6.2.4

Information om fristående verksamheter
Ärendebeskrivning
Linn Persson, strateg, informerar om fristående verksamheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 198

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 2021/00958-3.6.1

Information om lokaler och investeringar 2022
Ärendebeskrivning
Marie Nysveen, planerare, informerar om dagsläget gällande lokalbehovet
och planering av kommande investeringar.

Justgrandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VÄSTERÅS STAD

Förskolenämnden

§199

DnrFSN 2020/00725-3.11.2

Barns rätt till utemiljö - uppdrag att upprätta en åtgärdsplan återrapport - överläggning
Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Ärendebeskrivning
I augusti 2020 lämnade Marie Brandstedt (M), Cassandra Romo (M), Micael
Larsson (KD) in ett nämndinitiativ med rubriken ”Barns rätt till utemiljö”
där de föreslog:
1- Att förskolenämnden ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
inventera och se över befintliga förskolors utemiljöer angående säkerhet,
skugga, pedagogik, tillgänglighet och biologisk mångfald.
2- Att barn och utbildningsnämnden sedan beställer lämpliga åtgärder för de
brister som uppkommit i inventeringen/översynen. Höst/Vinter 2021
I förskolenämndens beslut om hantering av nämndinitiativet som fattades i
oktober 2020 lades uppdraget ”att upprätta en åtgärdsplan som beskriver hur
eventuella brister ska åtgärdas. Planen ska baseras på prioriteringar och
ekonomiska beräkningar av åtgärderna. Uppdraget ska återrapporteras senast
hösten 2021.” Det är detta uppdrag som nu återrapporteras.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en åtgärdsplan som innebär en
ny extra årlig process för att förbättra utemiljöema utifrån utredningens
resultat. Det finns från och med 2022 avsatt medel i fastighetsnämndens
investeringsram avseende förskolornas utemiljöer om 5 rrmkr. Beloppet bör
kunna räcka till åtgärder för cirka 8-12 förskolegårdar per år. Pedagogiska
skolgårdar, teknik- och fastighetsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen genomför detta arbete och planering tillsammans.
Den lista som skapats utifrån kartläggningen är till hjälp vid arbetet och
prioritering av åtgärder bör vara de förskolegårdar som fått lägst poäng i
utredningen.
Ärendet återremitterades på förskolenämnden den 17 juni 2022 § 169 med
anledning av ”att prioriteringslistan behöver förtydligas”, därför är ärendet
nu åter uppe på nämnd för överläggning i augusti 2022 och beslut i
september 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 200

Dnr FSN 2022/00535-3.6.1

Öppning av en förskoleavdelning i befintliga fastigheten
Ekebyskolan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 201

Dnr FSN 2022/00377-3.6.1

Nybyggnation Isolatorn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr FSN 2022/00515-3.6.1

Investeringsbeaäran nybyggnation - Håkantorps förskola

iJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande

29 (30)

VÄSTERÅS STAD

Förskolenämnden

§ 203

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-26

Dnr FSN 2022/00378-3.6.1

Godkännande av hyresoffert förskolepaviljong - Hamre IP
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