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DnrFSN 1809198-

Protokollsjustering
Beslut
Förskolenämnden utser Cassandra Romo (M) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
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Dnr FSN 1809199-

Godkännande av föredragningslistan samt beslut om offentliga
ärenden
Beslut
1. Förskolenämnden godkänner föredragningslistan med föreslagna
ändringar.
2. Paragraferna § 122 till och med § 131 är offentliga.
Ärendebeskrivning
Förskolenämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska vara
öppna för allmänheten.
Ärendet ”Barns rätt till utemiljö - uppdrag att upprätta en åtgärdsplan återrapport” föreslås utgå.
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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 2022-04-19
till och med 2022-05-13 redovisas för nämnden.
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Dnr FSN 2022/00016-1.4.2

Redovisning av postlista tili förskolenämnden
Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Postlista för diarieserien FSN från och med 2022-04-19 till och med 202205-13 redovisas för nämnden.
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Dnr FSN 2022/00017-1.4.2

Delgivningar till förskolenämnden
Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrlvning
Delgivningar redovisade i diarieserien FSN från och med 2022-04-19 till och
med 2022-05-13 redovisas för nämnden.
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DnrFSN 2022/00018-1.3.3

Direktören informerar
Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör, informerar förskolenämnden om aktuella frågor.

-Avtal är tecknat för nytt skoladministrativt system
-Rekrytering av ny HR-chef pågår med målsättning att bli klart innan
semestern
-Pågår brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med trygghetsrådet
i samverkan med polisen
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DnrFSN 2019/00608-1.3.6

Information om resultatet av handlingsplanen för
digitaliseringsstrategin för BUF 2021 samt handlingsplan 2022
Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Johanna Andersson, enhetschef digitalisering och utveckling, informerar om
resultatet av handlingsplanen för digitaliseringsstrategin för BUF 2021 samt
handlingsplan 2022.
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Dnr FSN 2022/00227-6.2.4

Beslut om hantering - nämndinitiativ: Värna om den
pedagogiska omsorgen i Västerås
Beslut
Förskolenämnden avslår nämndinitiativet.
Reservation
Marie Brandstedt (M), Cassandra Romo (M) och Irene Hagström (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

”Vi moderater anser att när livsmedel, el- och drivmedelspriser ökar
hejdlöst måste vi vara enföretagsvänlig nämnd som ser till att våra
egenföretagare, som är så otroligt viktiga för Västerås överlever ”
Gisela Carstinge (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

”Pedagogisk omsorg är ett viktigt alternativ till den traditionella förskolan
men dessvärre är den inte uppmärksammad i samma utsträckning.
Utgångspunkten skall alltid vara “för barnets bästa” och där spelar
pedagogisk omsorg en stor roll. Alla små barn är kanske inte lika redo att
möta omvärlden i en stor barngrupp och med begränsad uppmärksamhet. Vi
ska självklart värna pedagogisk omsorg. Vi vill att pedagogisk omsorg ska
fortsätta drivas. Och med stigande priser på bla livsmedel och el är det helt
rätt att höja ersättningen igen för pedagogisk omsorg. För valfriheten. För
företagsamheten. För barnens bästa. ”
Ärendebeskrivning
I ett nämndinitiativ daterat 2022-03-23 från Moderaterna om att värna den
pedagogiska omsorgen föreslås att förskolenämnden ska ge barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att höja ersättningen igen för den
pedagogiska omsorgen i Västerås.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Förskolenämnden avslår nämndinitiativet.
Yrkanden
Marie Brandstedt (M), Cassandra Romo (M) och Irene Hagström (M) yrkar
bifall till nämndinitiativet.
Gisela Carstinge (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Vicki Skure-Eriksson (C) och Maria Kesselring (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till
förvaltningens förslag enligt Vicki Skure-Eriksson (C) och Maria Kesselring
(S) yrkande, dels bifall till nämndinitiativet enligt Marie Brandstedt (M),
Cassandra Romo (M), Irene Hagström (M) och Gisela Carstinge (SD)
yrkande. Ordförande föreslår en propositionsordning där de båda förslagen
ställd mot varandra. Propositionsordningen godkänns och genomförs.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut.
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§130

Dnr FSN 2022/00046-1.4.1

Planeringsunderlag 2023-2026
Beslut
Förskolenämnden överlämnar förvaltningens förslag till planeringsunderlag
2023-2026 till kommunstyrelsen utan politiskt ställningstagande, med
ändringen att tidsramen för utökning av förskoleplatser i Kvicksund i
investeringsplanen justeras från 2027 till samma tidplan som Dingtuna
förskola, det vill säga 2023.
Ärendebeskrivning
I Västerås stad ska nämnderna varje vår besluta om ett planeringsunderlag.
Planeringsunderlaget ska baseras på den planeringsinriktning som
kommunstyrelsen antog i april. Planeringsunderlaget är sedan ett viktigt
underlag till kommunfullmäktiges årsplan, som 2022 beslutas i november.
Nämnden beslutar om verksamhetsplanen i december.
Förskolenämnden står inför utmaningar under perioden 2023-2026.
Nämndens fokus under planeringsperioden är barns utveckling och lärande.
För att förbättra förutsättningarna för alla barn arbetar nämnden för ökad
kvalitet i förskolan. Dessutom pågår arbete för att kunna rekrytera och
bibehålla kompetenta medarbetare, trots att det råder brist på utbildade
förskollärare och erfarna barnskötare.
Möjligheterna till kvalitetsutveckling påverkas dock av de ekonomiska
förutsättningarna. I dagsläget är nämndens ekonomi i balans, men i
kommunstyrelsens planeringsinriktning framgår det inte om nämnden
kommer få kompensation för pris- och löneökningar. Antalet barn i
förskoleåldern ökar, vilket medför att nämnden har behov av en utökad ram.
Kriget i Ukraina innebär utmaningar och ökade kostnader vilket redan
märkts av. Utebliven kompensation för priser och löner, kostnadsökningar
samt eventuella ytterligare besparingskrav i det här läget kommer leda till att
nämnden behöver vidta åtgärder för att bibehålla en ekonomi i balans. Den
omfattning av åtgärder som behövs riskerar vara så stor att det inte räcker
med effektiviseringar, utan att det krävs besparingar, som sannolikt kommer
påverka barns vardag och deras möjligheter till utveckling.
För att nämnden ska ha tillräcklig information för att fatta beslut om
verksamhetsplan och budget 2023 i december, har förvaltningen fått tre
utredningsuppdrag att redogöra för under hösten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Förskolenämnden godkänner planeringsunderlag 2023-2026, och översänder
det till kommunstyrelsen.
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Yrkanden
Vicki Skure-Eriksson (C) yrkar att förskolenämnden överlämnar
förvaltningens förslag till planeringsunderlag 2023-2026 till
kommunstyrelsen utan politiskt ställningstagande, med ändringen att
tidsramen för utökning av förskoleplatser i Kvicksund i investeringsplanen
justeras från 2027 till samma tidplan som Dingtuna förskola, det vill säga
2023.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt yrkande från
henne själv, och att förskolenämnden beslutar enligt det.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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Dnr FSN 2022/00328-1.4.2

Delårsrapport 1
Beslut
Förskolenämnden godkänner delårsrapport 1 per den 30 april 2022 och
översänder den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Uppföljningen i delårsrapporten avser perioden januari till april 2022.
Nämnden delårsrapport skrivs utifrån anvisningar från
stadsledningslcontoret. Delårsrapporten ska följa upp nämndens styrkort och
följekort i verksamhetsplan 2022, nämndens intemkontrollplan 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 intemkontroll.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Förskolenämnden godkänner delårsrapport 1 per den 30 april 2022 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

Utdragsbestyrkan.de
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DnrFSN 1827135-

Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.
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§133

Dnr FSN 2022/00218-1.4.1

Översyn av ersättningsmodeller - överläggning
Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Ärendebeskrivning
Grunden till att frågan lyftes var att verksamheten idag endast regleras i
förskolenämndens reglemente, men finansieringen sker från såväl från
grundskolenämnden (för bam i skolåldern) och förskolenämnden (för barn i
förskoleåldern). I nuläget finns ingen separat ersättningsmodell för ”Nattis”,
utan verksamheten får förskole- samt fritidshemsersättning för de inskrivna
barnen. Dessutom har verksamheten tidigare benämnts som pedagogisk
omsorg, men enligt skollagen (25 kap 5 §) är det omsorg och därmed inte en
pedagogisk verksamhet.
En ramjustering från grundskolenämnden till förskolenämnden kommer att
behöva göras. För att veta vilket belopp som ska justeras behöver dock en
översyn av ersättningsmodellen göras innan för att säkerställa att det blir ett
så korrekt belopp som möjligt som flyttas från grundskolenämnden till
förskolenämnden. Detta är något som det råder samsyn kring inom
förvaltningen, då det idag finns en del oklarheter om vilket ramverk som
finns för verksamheten.
Förutom beslut om ersättningsmodell för Omsorg under tid på förskola eller
fritidshem inte erbjuds, behöver tydliga riktlinjer tas fram. Detta arbete
kommer att utföras under året.
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DnrFSN 2022/00045-2.6.1

Delegation i upphandling IT-stöd för elevakt och elevjournal
Beslut
1. Förskolenämnden delegerar till barn- och utbildningsförvaltningens
direktör att, avseende upphandling av IT-stöd för akt och journal inom
elevhälsan, fatta beslut om
förfrågningsunderlag/upphandlingsdokumentation inför annonsering.
2. Förskolenämnden delegerar till barn- och utbildningsförvaltningens
direktör att, för upphandling av IT-stöd för akt och journal inom elevhälsan,
fatta tilldelningsbeslut.
3. Förskolenämnden delegerar till barn- och utbildningsförvaltningens
direktör att underteckna avtal för IT-stöd för akt och journal inom
elevhälsan.
4. Besluten enligt punkt 1-3 ovan ska återrapporteras till förskolenämnden,
samt om det är något annat rörande upphandlingen som är av vikt för
nämnden att ta del av.

Ärendebeskrivning
Journal avser den medicinska delen av IT-stödet som skolsköterskor
använder förbi, ajoumaldokumentation, remisser, vaccinationsplanering,
hälsoenkäter, tillväxtkurvor, mm. Den andra delen, akten, används av
elevhälsoteamet (rektorer, skolpsykolog, kurator, specialpedagog). I akten
dokumenteras (vid behov) olika elevärenden, avser t ex utredning av särskilt
stöd och dokumentation av åtgärdsprogram, kränkningsärenden,
frånvaroutredningar, överlämningar, mm.
Syftet med upphandlingen är att tillhandahålla ett IT-stöd som ger en
sammanhållen tjänst med funktionalitet för processen kring känslig bam-och
elevdokumentation (icke-medicinska uppgifter), samt för processen med
medicinsk joumalföring. Övergripande målbild är att kunna lagra, hantera,
dokumentera och kommunicera på ett rättssäkert sätt samt att ha en överblick
över vem och vilka roller som har tillgång till informationen och att kunna
följa upp olika elevärenden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Förskolenämnden delegerar till barn- och utbildningsförvaltningens
direktör att, avseende upphandling av IT-stöd för akt och journal inom
elevhälsan, fatta beslut om
förfrågningsunderlag/upphandlingsdokumentation inför annonsering.
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2. Förskolenämnden delegerar till barn- och utbildningsförvaltningens
direktör att, för upphandling av IT-stöd för akt och journal inom elevhälsan,
fatta tilldelningsbeslut.
3. Förskolenämnden delegerar till barn- och utbildningsförvaltningens
direktör att underteckna avtal för IT-stöd för akt och journal inom
elevhälsan.
4. Besluten enligt punkt 1-3 ovan ska återrapporteras till förskolenämnden,
samt om det är något annat rörande upphandlingen som är av vikt för
nämnden att ta del av.

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.
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Dnr FSN 2022/00153-1.7.1

Årlig uppföljning skydd och beredskap - Rapportering till
kommunstyrelsen (KS 2022/00045)
Beslut
Förskolenämnden tar del av uppföljningen av program för skydd och
beredskap och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 1 oktober 2020 att anta program för skydd
och beredskap. Programmet är Västerås stads centrala styrdokument för
stadens arbete inom området skydd och beredskap. Program för skydd och
beredskap beskriver Västerås stads arbete inom ett antal områden som rör
skydd, säkerhet och beredskap.
Västerås stad arbetar med dessa olika områden, antingen motiverat av lagar,
förordningar och föreskrifter, statliga överenskommelser, egna ambitioner
eller politisk viljeinriktning. Program för skydd och beredskap berör i stor
utsträckning stadens styrelser och nämnder. Nämnder och styrelser har enligt
programmet ansvar för att:
* Styrdokumentet följs inom respektive verksamhet.
* Skydds- och beredskapsfrågor hanteras inom respektive verksamhet.
* Arbetet kring skydd och beredskap följs upp årligen.
Programmet ska årligen följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Förskolenämnden tar del av uppföljningen av program för skydd och
beredskap och överlämnar 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

Utdragsbestvrkande
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§136

Dnr FSN 2022/00247-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över Uppdrag - Årsplan 2021 -Ta
fram en långsiktig strategi för att minska nedskräpningen och
fasa ut engångsplaster och fossila plaster (Handlingsplan för en
hållbar plastanvändning)
Beslut
Förskolenämnden antar Vicki-Skure Erikssons (C) förslag till yttrande som
sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Rebecka Dejby (MP) lämnar in ett särskilt yttrande enligt följande:

"Miljöpartiet anser att frågan om att minska plastanvändning är mycket
viktig, inte minstför de minsta barnens skull, och är mycket positiva till
förslaget på handlingsplan för en hållbar plastanvändning. Förslaget på
yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen belyser ytterligare de
många positiva effekter som kommer av att inte använda konstgräs eller
gummiasfalt i förskoleverksamhet.
Det finns utmaningar med att fasa ut skadlig användning av konstgräs och
gummiasfalt på förskolegårdar, såsom att säkerställa tillgänglighet och
pedagogiska miljöer som håller året runt även på mindre ytor. Dessa
utmaningar berör förslaget till yttrande adekvat, och påtalar behovet av att
jobba aktivtför att hitta och implementera nya sätt att bygga och jobba med
pedagogiska, tillgängliga utemiljöer av andra material.
Miljöpartiet ställer sig således inte bakom det yttrande nämnden beslutat att
anta, utan ser attförslaget på yttrande från barn- och
utbildningsförvaltningen bör antas i sin helhet. Barnens rättigheter måste
prioriteras för att uppnå en hälsosam, tillgänglig miljö, fri från skadliga
mikroplaster."
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har översänt Handlingsplan för en hållbar
plastanvändning i Västerås 2022-2025 till bland annat förskolenämnden för
yttrande. Handlingsplanen bidrar till att uppfylla målen i Västerås stads
miljöprogram och Västerås stads handlingsplan för kemikalier, samt
kompletterar stadensbefintliga handlingsplaner inom miljöområdet.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 juli 2022.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut: Förskolenämnden antar bam-och
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat 2022-04-28, som sitt
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

^ j

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Vicki Skure-Eriksson (C) yrkar att förskolenämnden antar hennes förslag till
yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Maria Kesselring (S) yrkar bifall till Vicki Skure-Erikssons (C) yrkande.
Anton Tysklind (S) yrkar bifall till Vicki Skure-Erikssons (C) yrkande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna
yrkandet med bifall från Maria Kesselring (S) och Anton Tysklind (S), och
att förskolenämnden beslutar enligt det.

Kopia till
Kommunstyrels en

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrFSN 2021/00953-1.4.2

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrFSN 2021/00954-1.4.2

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar
Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar Anna Olofsson Carstedt, förskolans
verksamhetschef, om avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr FSN 2021/00955-6.0.5

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar
- fristående verksamheter
Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Sara Drew, strateg, informerar om avvikelser avseende viktiga
kvalitetsparametrar rörande fristående verksamheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrFSN 2021/00956-6.2.4

Information om fristående verksamheter
Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Sara Drew, strateg, informerar om fristående verksamheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr FSN 2021/00957-1.4.2

Regelbunden uppföljning av platssituationen i förskolan
Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrFSN 2022/00357-1.7.1

Remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för del av
Västerås 4:86 och Norra Vallbyskolan, Vallby, dp 1940
Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-05-10, som sitt eget, och sänder det till
byggnadsnämnden.
Ärendebeskrivning
I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som
får byggas där. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram
detaljplan 1940 för del av Västerås 4:86 och Norra Vallbyskolan 9, Vallby,
Västerås. Detaljplanen är nu i samrådsskede och förskolenämnden bereds
möjlighet att yttra sig över detaljplanens nuvarande utseende.
Bam- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Förskolenämnden antar bam- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2022-05-10, som sitt eget, och sänder 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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DnrFSN 2021/00958-3.6.1

Information om lokaler och investeringar 2022
Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om dagsläget gällande
lokalbehovet och planering av kommande investeringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr FSN 2022/00228-3.6.1

Investeringsbegäran - Rönnby förskola
Beslut
Förskolenämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens förslag på
investering av förskola på Rönnby, enligt tjänsteutlåtande daterat 22-05-11,
avseende nybyggnation av en 8-avdelningsförskola för cirka 144 barn.
Särskilt yttrande
Vicki Skure-Eriksson (C) och Maria Kesselring (S) lämnar in ett särskilt
yttrande enligt följande:

”Vi från majoriteten ser positivt på att beslut om investeringsbegäran för
nybyggnation av förskola på Rönnby äntligen är på plats. Behovet av ny
förskola har funnits under en längre tid på grund av nuvarande förskolans
problem med syIlar och lukt. Därför är det glädjande att bygget av en ny
förskola nu kan komma till stånd.
Vi är dock bekymrade över att det slutgiltiga förslaget redan från start är
färre avdelningar än behovet som finns. Att bygga 8 avdelningar när staden
växer och det idag finns 10 avdelningar är kortsiktigt.
Vi är tveksamma till att kompensera bristen på förskoleplatser genom att
bygga ytterligare en förskola på en annan plats och inte i närheten av
nuvarande förskola. Argument attförskolegården skulle bli för liten anser vi
inte vara relevant då förskolan placeras nära grönområden, idrottsplatser
och hela Rönnbyskogen.
Att ha stora förskolegårdar kan inte vara ett självändamål, en välplanerad
gård på mindre yta kan vara mer kvalitativ för lek och pedagogik än en stor
yta som inte nyttjas optimalt. Boverkets rekommendationer är just
rekommendationer. Och hänsyn skall tas till miljön runt förskolan.
Vi är oroliga över att bristen på förskoleplatser i kommunen ökar och att då
redan från start bygga färre avdelningar än ansvarig nämnd har bedömt
rimligt riskerar att skapa problem i framtiden. ”

Ärendebeskrivning
Nybyggnation avser konceptförskola på befintlig tomt med 8 avdelningar för
cirka 144 barn.
Rapport kring syllar och byggfysik indikerar att nuvarande Rönnby förskola
är uttjänt och måste ersättas i steg ett av en nybyggnation 8
avdelningsförskola. I nästa fas steg 2 behöver vi bygga en 4 avdelnings
förskola ca 72 barn för att täcka områdets prognos framåt och del av det
barnantal som finns redan i dag på området. Nybyggnationen 8 avdelningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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kommer innebära att vi måste ha med en paviljonglösning och tillagningskök
på annan plats för Rönnby förskola under byggnation.
Konceptförskoloma innebär verksamhetsanpassade lokaler med bra
arbetsmiljö för såväl barn som medarbetare och som är i linje med
framtidens förskola. Konceptförskolor spar tid under planering, projektering
och byggnation vilket därmed blir mer kostnadseffektivt.
Konceptförskoloma är flexibla lokaler och anpassade till förskoleverksamhet
samt skapar en bra förutsättning för likvärdighet.
Befolkningsprognosen visar på ytterligare ökning av platsbehov. Detta beslut
är ett steg mot ett fortsatt arbete i investeringsprocessen.

B am- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Förskolenämnden godkänner bam- och utbildningsförvaltningens förslag på
investering av förskola på Rönnby, enligt tjänsteutlåtande daterat 22-05-11,
avseende nybyggnation av en 8-avdelningsförskola för cirka 144 bam.

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
Rektor Rönnby förskola
Controller lokaler, Ekonomi- och planerings enheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrFSN 2022/00130-3.1.3

Lägesrapport - Områdesanalys Dingtuna, Rytterne och
Kvicksund
Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Stefan Zangelin, strateg, och Maja Sahlin, projektledare teknik &
fastighetsförvaltningen, informerar i ärendet.

Justerandes signatur

Utdraasbestyrkande
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Dnr FSN 2022/00349-3.6.1

Information om förskoleplatser Kvicksund
Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Stefan Zangelin, strateg, och Maja Sahlin, projektledare teknik &
fastighetsförvaltningen, informerar i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrFSN 2022/00348-3.6.1

Godkännande av beställning av paviljong vid Tortuna förskola
samt hyresoffert för paviljong
Beslut
1. Förskolenämnden godkänner beställning av etablering av en avdelning
paviljong vid Tortuna förskola
2. Förskolenämnden godkänner hyresoffert, daterad 2022-05-09, avseende
tillkommande bashyra samt hyresoffert, daterad 2022-05-09, avseende
verksamhetsanpassning för en avdelning paviljong på fastighet
Klockarvretama 2:1, Tortuna förskola, objekt 55101, under förutsättning att
hyran inte avviker med mer än 10 %. Om hyran avviker med mer än 10 %
ska nytt beslut fattas av nämnden.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att etablera en paviljong som ska inrymma cirka 18
barn vid Tortuna förskola.
Området Tortuna 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 Tortuna
är att etablera en paviljong i direkt närhet till nuvarande förskola tillsammans
med skolans etablering av paviljonglösning för 7 stycken klassrum.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Förskolenämnden godkänner beställning av etablering av en avdelning
paviljong vid Tortuna förskola
2. Förskolenämnden godkänner hyresoffert, daterad 2022-05-09, avseende
tillkommande bashyra samt hyresoffert, daterad 2022-05-09, avseende
verksamhetsanpassning för en avdelning paviljong på fastighet
Klockarvretama 2:1, Tortuna förskola, objekt 55101, under förutsättning att
hyran inte avviker med mer än 10 %. Om hyran avviker med mer än 10 %
ska nytt beslut fattas av nämnden.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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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
Fastighetsnämnden
Rektor Rönnby förskola
Controller lokaler, Ekonomi- och planerings enheten

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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DnrFSN 2022/00398-3.6.1

Uppdrag - Förskolepaviljonger i Dingtuna
Beslut
Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
snarast ta fram en lösning för förskolepaviljonger i Dingtuna för att klara
behoven fram tills att en ny permanent förskola är på plats.
Ärendebeskrivning
Vicki Skure-Eriksson (C) initierar ett ärende om att ge förvaltningen i
uppdrag att snarast ta fram en lösning för förskolepaviljonger i Dingtuna för
att klara behoven fram tills att en ny permanent förskola är på plats.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att snarast ta
fram en lösning för förskolepaviljonger i Dingtuna för att klara behoven
fram tills att en ny permanent förskola är på plats
Proposition
Ordföranden finner att det fmns ett förslag till beslut enligt yrkande från
ordföranden själv, och att förskolenämnden beslutar enligt det.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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