
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35)
2023-03-21VÄSTERÅS STAD

Förskolenämnden

Sammanträdesprotokoll §§ 46-71

Sammanträdesdatum 21 mars 2023

Plats och tid Stadshuset, Kreativiteten (B0), kl 13:00-16:10
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 13:25-13:30 och 14:30-14:40

Tjänstgörande ledamöter Solveig Nilsson (S), Ordförande
Micael Larsson (KD), l:e vice ordförande
Klara Helin (M), 2:e vice ordförande
Joakim Grenblad (S)
Reidun Andersson (C)
Magnus Cronberg (M)
Gisela Carstinge (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Andersson Holmstedt (S) 
Ingmarie Bjurstedt (SD)

Linnea Sten

Justeras

Vid protokollet

Solveig Nilsso Gisela Carstinge (SD)

VÄSTERÅS STAD

Anslagsbevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Protokoll från 
S ammantr ädesdatum 
Justeringsdatum 
Anslagsdatum
Datum för nedtagande 
Förvaringsplats

F örskolenämnden
2023-03-21
2023-03-
2023-03-
2023-04- 21
Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset

Underskrift



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (35)
2023-03-21

VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

Frånvarande ledamöter
Kristiina Koistila (V)
Erik Johansson (SD)

Närvarande ersättare
Siban Sarhan (S)
Ann-Mari With (S)
Akis Nicolaides (M)
Birgitta Åkerberg (L)

Övriga närvarande
Åsa Lundkvist, direktör
Anna Olofsson Carstedt, verksamhetschef förskoleverksamheten
Sara Drew, tf verksamhetschef strategiskt ledningsstöd
Linnea Sten, nämndsekreterare
Mikaela Assarsson, enhetschef resursplanering och myndighet
Bengt Karlsson, enhetschef ekonomi- och planeringsenheten
Susanne Johansson, controller
Patrik Skanser, enhetschef nämnd- och beredningsenheten
Marie Nysveen, lokalplanerare
Christer Gerhardsson, avdelningschef, teknik- och fastighetsförvaltningen
Martin Hindlycke, avdelningschef, teknik- och fastighetsförvaltningen
Marie Frey, projektledare
Johanna Andersson, enhetschef digitalisering och utveckling
Stefan Zangelin, strateg
Linn Persson, strateg
Stina Pettersson, rektor
Sara Nordlander, strateg
Ann-Margret Bäcklin, enhetschef placeringsenheten
Andre Juhlin, fackförbundet Sveriges lärare
Malin Bergsten, fackförbundet Sveriges lärare

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (35)
Förskolenämnden 2023-03-21

Ärendelista
§46 DnrFSN 1809198- 

Protokollsjustering..........................................................................5
§47 Dnr FSN 1823822- 

Godkännande av föredragningslistan.......................................... 6
§48 Dnr FSN 2022/00981-1.3.3 

Direktören informerar..................................................................... 7
§ 49 Dnr FSN 2023/00031-1.2.3 

Redovisning av delegationsbeslut................................................8
§ 50 Dnr FSN 2022/00980-1.4.2 

Redovisning av postlista till förskolenämnden..........................9
§ 51 Dnr FSN 2022/00978-1.4.2 

Delgivningar till förskolenämnden..............................................10
§ 52 Dnr FSN 2023/00117-1.4.1 

Tilläggsbudget 2023 för förskolenämnden............................... 11
§ 53 Dnr FSN 2023/00004-1.4.1 

Verksam hetsbudget 2023 för förskolenämnden...................... 14
§ 54 Dnr FSN 2023/00112-1.4.2 

Månadsrapport för förskolenämnden 2023...............................17
§ 55 Dnr FSN 2023/00105-1.4.2 

Redovisning av aktuella uppdrag 2023.................................... 18
§ 56 Dnr FSN 2023/00114-1.4.1 

Avslut av pågående uppdrag från förskolenämnden................19
§ 57 Dnr FSN 2021/00200-3.6.1 

Upphävande av beslut om byggnation av förskola vid Ekbergaskolan 
........................................................................................................ 20

§ 58 Dnr FSN 2022/00254-3.6.1 
Återrapport av uppdrag avseende etablering av förskolepaviljong vid 
Orrestaskolan................................................................................ 21

§59 Dnr FSN 1827135- 
Övriga frågor.................................................................................. 22

§ 60 Dnr FSN 2023/00147-3.6.1 
Investeringsbegäran för renovering/ombyggnation av Enhagens 
förskola............................................................................................ 23

§ 61 Dnr FSN 2022/00752-3.6.1 
Godkännande av hyresoffert avseende anpassningar/renovering av 
Enhagens förskola........................................................................24

§ 62 Dnr FSN 2022/00987-3.6.1 
Information om lokaler och investeringar 2023........................ 25

§ 63 Dnr FSN 2023/00113-6.1.3 
Information om nya IT-system i förskola och skola...................26

§ 64 Dnr FSN 2023/00055-1.7.1
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss - Riktlinjer för belysning i
Västerås stad............................................................................................. 27

§ 65 Dnr FSN 2023/00002-10.0.1
Riktlinje för omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds - 
överläggning.............................................................................................. 28

§ 66 Dnr FSN 2022/00984-6.2.4

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-21

VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

4(35)

Information om fristående verksamheter 2023.....................................29
§ 67 Dnr FSN 2023/00013-6.2.4 

Avslut av rätt till bidrag - Eriksborgs familjedaghem.................30
§ 68 Dnr FSN 2022/00982-6.0.5

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar - 
fristående verksamheter 2023.................................................................31

§ 69 Dnr FSN 2022/00983-1.4.2
Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar 2023 
....................................................................................................................32

§ 70 Dnr FSN 2022/00985-1.4.2
Verksamhetsinformation 2023 - regelbunden redovisning till 
förskolenämnden...................................................................................... 33

§ 71 Dnr FSN 2023/00043-1.4.2
Regelbunden uppföljning av platssituationen i förskolan 2023..........34

§ 72 Dnr 2023/00203-8.0.5
Nämndinitiativ från (M) om att lokalisera förskoleverksamhet på
Förposten 1............................................................................................... 35

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-21

5(35)VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

§46 DnrFSN 1809198-

Protokollsjustering

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§47 Dnr FSN 1823822-

Godkännande av föredragningslistan

Beslut
1. Förskolenämnden godkänner föredragningslistan med föreslaget tillägg.

2. Paragraferna 46-59 är offentliga.

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

Klara Helin (M) anmäler ett nämndinitiativ.

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-21

VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

7(35)

§48 DnrFSN 2022/00981-1.3.3

Direktören informerar

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Åsa Lundqvist, direktör för barn- och utbildningsförvaltningen, informerar 
om beställda byggtjänster utifrån befintligt ramavtal.

Vidare informerar Marie Frey, projektledare, och Johanna Andersson, 
enhetschef, om förändringar avseende system för förskola och fritidshem.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§49 Dnr FSN 2023/00031-1.2.3

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieserien FSN under perioden 13 februari 
2023 till och med 9 mars 2023 redovisas för nämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:

Förskolenämnden godkänner redovisningen.

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

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

Justerandes signatui Utdragsbestvrkande
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§50 DnrFSN 2022/00980-1.4.2

Redovisning av postlista till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie FSN för perioden 13 februari 2023 till och 
med 9 mars 2023 redovisas för nämnden.

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

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

Justerandes sisnatur Utdragsbestvrkande
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§51 Dnr FSN 2022/00978-1.4.2

Delgivningar till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Kränkande behandlingar, synpunkter/klagomål och handlingar till kännedom 
för huvudmannen för perioden 13 februari 2023 till och med 9 mars 2023 
samt beredningsutskottets protokoll från den 7 mars 2023 redovisas för 
förskolenämnden.

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

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 52 Dnr FSN 2023/00117-1.4.1

Tilläggsbudget 2023 för förskolenämnden

Beslut
1. Förskolenämnden beslutar att höja samtliga ersättningar inom nämndens 

ansvarsområde, i enlighet med tabeller i tjänsteutlåtande daterat 2023-03-06. 
Den totala kostnaden för de höjda ersättningarna budgeteras till 19,5 mnkr 
för 2023.

2. Förskolenämnden beslutar att de höjda ersättningarna gäller för hela 2023. 
Från och med april betalas de nya ersättningarna ut med den ordinarie 
resursfördelningen. Den retroaktiva ersättningen för perioden januari till 
mars utbetalas senast i augusti 2023.

Särskilt yttrande
Birgitta Åkerberg (L) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

”Vi Liberalerna är kritiska till den långsamma och utdragna processen 
gällande de ”saknade” miljonerna i verksamhetsbudgeten för 2023.

Vi är kritiska till att det nu först 4 månader senare kommer ett beslut till 
nämnden på en tilläggsbudget. Dessutom kommer den retroaktiva 
ersättningen för de tre första månaderna, jan.-mars att utbetalas senare 
(senast augusti).

Vi är trots att förskolenämnden kompenseras, bekymrade över de ökade 
kostnaderna i verksamheterna exempelvis matkostnader mm som kommer 
innebära besparingar även inom förskolan.

I det ekonomiska läget som Sverige och omvärlden befinner sig i, är det 
oacceptabelt att barn/elever ska behöva drabbas av en felbudgetering.”

Gisela Carstinge (SD) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

”Förskole nämnden omfattas inte av något effektiviseringskrav och man har i 
tilläggsbudgeten beslutat att lägga summan fördelat över alla driftbidrag.

Sverigedemokraterna anser att man bör gå tillbaka till 15 timmars veckor för 
barn till föräldralediga och arbetssökande. De pengarna bör man istället 
använda till att minska barngrupperna och antal barn per pedagog.”

Ingmarie Bjurstedt (SD) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

”Sverigedemokraterna anser att tilläggsbudgeten inte ska fördelas ut jämnt 
över nämndens ansvarsområden.

Istället anser vi att tilläggsbudgeten i första hand ska fördelas till förskolans 
huvuduppgift nämligen den barnnära verksamheten. Det betyder att antalet 
beräknade barn per barngrupp (per pedagog) inte ska öka utan högst vara

Utdragsbestyrkande
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samma som för 2022 det vill säga 21 barn i åldern 4 - 6 år och 14,5 barn i 
åldern 1 - 3 år.

Anledning till att Sverigedemokraterna emotsätter sig en ökning av antalet 
beräknade barn per pedagog är att vi vet att förskolepersonalen redan har en 
mycket tuff arbetsbelastning. Vi vet också att sjukskrivningstalen för 
förskolepersonal är anmärkningsvärt höga och att det är svårt att rekrytera 
utbildad personal i den takt som verksamheten har behov av.

Barnverksamheten är inte betjänt av att barngrupperna blir större och att 
arbetsbelastningen ökar på personalen. För att inte sänka kvaliteten behöver 
den barnnära verksamheten istället fredas från neddragningar.”

Klara Helin (M), Magnus Cronberg (M) och Akis Nicoladies (M) lämnar 
särskilt yttrande enligt följande:

”Moderaterna i förskolenämnden är positiva till att nämnden får sin 
kompensation men vill särskilt uppmärksamma att budgethantering inte får 
gå till på detta vis. Vid tillfället för överläggning om verksamhetsbudgeten 
innebar handlingsunderlaget att antalet årsarbetare som budgeterats inom 
förskolan minskat med 27 årsarbetare, i jämförelse med föregående år. 
Utifrån det fördes diskussioner om hur kvalitén för barnen skulle försämras. 
Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och lägger 
grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Särskilt viktig är 
förskolan för barn med svag socioekonomisk bakgrund och kvalitén för 
barnen skapas i mötet mellan pedagog och barn. Att då få se på papper att 
budgeten minskat med motsvarande 27 årsarbetare är upprörande. Utifrån 
kompensationen kommer det inte göras en direkt minskning av 27 
årsarbetare men rent formellt vet förskolorna inte förrän idag om de får 
täckning för sin ekonomi. Dessutom har Restaurangverksamheten ett 
budgeterat underskott på 15 miljoner vilket innebär att det finns en risk att 
antalet budgeterade årsarbetare kommer minska något ytterligare. Hur full 
täckning nämnden har fått kan därför diskuteras.”

Ärendebeskrivning
I Årsplan 2023 fastställs budget för de pedagogiska nämnderna. Efter 
beslutet har det framkommit att kompensation för vissa kostnadsposter inte 
inkluderats fullt ut som avsetts. Detta avser kostnader för pensioner enligt 
nya avtalet och lokalschabloner. Föreslagen kompensation fördelas på 
samma sätt som tidigare aviserade belopp till fristående och kommunala 
utförare.

Den föreslagna kompensationen till de pedagogiska nämnderna är 78 mnkr, 
fördelat på förskolenämnden 19,5 mnkr, grundskolenämnden 39 mnkr och 
utbildningsnämnden 19,5 mnkr.

Kompensationen föreslås utgå genom en intern intäkt till de pedagogiska 
nämnderna 2023 från ramen Stadsgemensamma kostnader. Då medel inte 
finns avsatta för den interna intäkten inom Stadsgemensamma kostnader så 

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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sker finansieringen genom motsvarande reducering av Västerås stads 
resultat.

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

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

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§53 Dnr FSN 2023/00004-1.4.1

Verksamhetsbudget 2023 för förskolenämnden

Beslut
1. Förskolenämnden fastställer verksamhetsbudget för 2023.

2. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag 
på åtgärder för att hantera det beräknade underskottet för 
restaurangverksamheten under våren 2023.

Reservation
Klara Helin (M) och Magnus Cronberg (M) lämnar skriftlig reservation 
enligt följande:

”Moderaterna i förskolenämnden är positiva till att nämnden får sin 
kompensation men vill särskilt uppmärksamma att budgethantering inte får 
gå till på detta vis. Vid tillfället för överläggning om verksamhetsbudgeten 
innebar handlingsunderlaget att antalet årsarbetare som budgeterats inom 
förskolan minskat med 27 årsarbetare, i jämförelse med föregående år. 
Utifrån det fördes diskussioner om hur kvalitén för barnen skulle försämras. 
Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och lägger 
grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Särskilt viktig är 
förskolan för barn med svag socioekonomisk bakgrund och kvalitén för 
barnen skapas i mötet mellan pedagog och barn. Att då få se på papper att 
budgeten minskat med motsvarande 27 årsarbetare är upprörande. Utifrån 
kompensationen kommer det inte göras en direkt minskning av 27 
årsarbetare men rent formellt vet förskolorna inte förrän idag om de får 
täckning för sin ekonomi. Dessutom har Restaurangverksamheten ett 
budgeterat underskott på 15 miljoner vilket innebär att det finns en risk att 
antalet budgeterade årsarbetare kommer minska något ytterligare. Hur full 
täckning nämnden har fått kan därför diskuteras.

Moderaterna vill även se att en minskning av barngruppernas storlek 
prioriteras i verksamhetsbudgeten då mindre barngrupper gör att barn kan 
tillgodogöra sig utbildningen bättre. Mindre barngrupper bidrar också till 
ökat talutrymme, delaktighet och inflytande för barnen.”

Särskilt yttrande:
Birgitta Åkerberg (L) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

”Vi vill minska barngruppernas storlek för 1-3 åringar. Avsätter 5 mkr

Vi vill planera och bygga förskolor där det är brist på förskoleplatser, 
exempelvis i de östra delarna av Västerås.

Vi vill öka andelen förskollärare i våra förskolor till 50%. 3 mkr

Justerandes signatur. Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-21

VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

15(35)

Vi vill erbjuda kompetensutveckling i svenska språket och för barnskötare 
som vill ta steget att studera vidare till förskollärare. 1 mkr

Dessutom vill vi införa språkkrav för all personal i förskolan. Fler ska ha en 
relevant pedagogisk utbildning.

Införa tidiga insatser med fokus på det svenska språket speciellt på förskolor 
i utanförskapsområden.

Genomföra uppsökande verksamhet för att alla barn i utanförskapsområden 
ska kunna ta del av förskolans pedagogiska verksamhet.

Ge alla barn rätt till 25 timmar på förskolan i veckan, oavsett om föräldrarna 
arbetar, studerar eller är föräldralediga. -0.2 /halvårseffekt

Vi vill rikta besparingar i första hand till förvaltningens centrala 
administration.m Resurserna ska i första hand gå till kärnverksamhet, 
förskola och skola.”

Gisela Carstinge (SD) och Ingmare Bjurstedt (SD) lämnar.särskilt yttrande 
enligt följande:

”Förskole nämnden omfattas inte av något effektiviseringskrav och man har i 
tilläggsbudgeten beslutat att fördela summan jämnt över alla driftbidrag.
Sverigedemokraterna anser att man bör gå tillbaka till 15 timmars veckor för 
barn till föräldralediga och arbetssökande. De pengarna bör man istället 
använda till att minska barngrupperna och antal barn per pedagog.”

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen för förskolenämnden beslutades den 13 december 2022.
I verksamhetsplanen fastställdes barnersättningar för 2023. Den 
ramberäkning som förskolenämnden erhöll för 2023 har konstaterats varit 
för låg och ett ärende om utökning av ramen kommer behandlas av 
kommunfullmäktige. Förskolenämnden planerar därefter att besluta om 
tilläggsersättningar för 2023 i mars.

Ett förslag till verksamhetsbudget för den kommunala förskolan lämnas 
härmed utifrån de förutsättningar som fastställts av nämnden.

Yrkanden
Klara Helin (M) yrkar som ett tillägg till förvaltningens förslag till beslut att 
förvaltningen får i uppdrag att prioritera minskade barngrupper 
(barn/pedagog).

Micael Larsson (KD) yrkar avslag till Klara Helins (M) tilläggsyrkande.

Proposition
Inledningsvis finner ordförande att det finns två förslag till beslut om tillägg, 
dels enligt Klara Helins (M) tilläggsyrkande, dels enligt Micael Larssons 
(KD) avslagsyrkande. Ordförande föreslår en propositionsordning där 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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förslagen ställs mot varandra. Propositionsordningen godkänns och 
genomförs. Ordförande finner att förskolenämnden beslutar enligt Micael 
Larssons (KD) avslagsyrkande och avslår Klara Helins (M) tilläggsyrkande.

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

Justerandes signatur, Utdragsbestyrkande
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§54 DnrFSN 2023/00112-1.4.2

Månadsrapport för förskolenämnden 2023

Beslut
Förskolenämnden godkänner månadsrapport för februari 2023 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Första månadsrapporteringen sker per februari 2023. Månadsrapportering till 
kommunstyrelsen görs per februari, mars, maj, september, oktober och 
november.

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

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

Kopia till
Kommunstyrels en

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-21

VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden
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§55 Dnr FSN 2023/00105-1.4.2

Redovisning av aktuella uppdrag 2023

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Sammanställning av pågående uppdrag, vilka förskolenämnden gett barn- 
och utbildningsförvaltningen, registrerade till och med den 10 mars 2023 
redovisas för nämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:

Förskolenämnden godkänner redovisningen.

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

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§56 Dnr FSN 2023/00114-1.4.1

Avslut av pågående uppdrag från förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden avslutar uppdrag om att noga följa befolkningsprognoser 
och justera investeringsbehoven så att antalet förskoleplatser stämmer 
överens med de faktiska behoven, beslutat den 25 mars 2022, § 74.

Ärendebeskrivning
Förskolenämnden har tidigare beslutat om uppdrag till barn- och 
utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en 
översyn av de beslutade uppdragen och bedömer att ett av dem inte längre är 
aktuellt för utredning. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att berört 
uppdrag avslutas utan fortsatt handläggning.

Följande uppdrag föreslås avslutas:

• Noga följa befolkningsprognoser och justera investeringsbehoven så att 
antalet förskoleplatser stämmer överens med de faktiska behoven.

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

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

Kopia till
Enhetschef för ekonomi- och planeringsenheten

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§57 DnrFSN 2021/00200-3.6.1

Upphävande av beslut om byggnation av förskola vid 
Ekbergaskoian

Beslut
Förskolenämnden upphäver sitt tidigare beslut från den 29 april 2021 § 111 
om att etablera en förskola i anslutning till Ekbergaskoian, i enlighet med 
alternativ 1 i utredningen ” Ekbergaskoian - alternativ för vidare arbete”, och 
i samverkan med grundskolenämnden.

Ärendebeskrivning
Det pågår ett arbete kring Ekbergaskolans lokaler med syfte att skapa en mer 
långsiktig lösning för att tillgodose skolans behov. Skolan har idag 
paviljongbyggnader vilket är en dyr tillfällig lokallösning som behöver 
ersättas av skollokaler som håller över tid.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen arbetat fram olika alternativ för att skapa en 
långsiktig lokallösning för Ekbergaskoian. I utredningen ”Ekbergaskoian - 
alternativ för vidare arbete” presenteras tre alternativ. Ärendet togs upp på 
grundskolenämnden i mars 2021 och nämnden beslutade sig för alternativ 1 i 
utredningen. Alternativ 1 innebär: nybyggnation med 2-parallellig skola F-6, 
utökning av tränings- och särskola samt 4-avdelningsförskola för ca 72 barn 
(med en utemiljö på 35kvm/barn).

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen nu arbetat fram ett nytt alternativ för att skapa en 
långsiktig lokallösning för Ekbergaskoian. Detta utifrån att det framkommit 
ett ökat behov av elevplatser för grundskolan, och att Ekbergaskoian då 
behöver öka till 3 paralleller på den här platser. Det innebär att barn- och 
utbildningsförvaltningen tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen behöver fortsätta jobba för att ta fram ett nytta 
alternativ för placering utifrån förskolans behov.

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

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

Kopia till
Grundskolenämnden

F astighetsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§58 DnrFSN 2022/00254-3.6.1

Återrapport av uppdrag avseende etablering av 
förskolepaviljong vid Orrestaskolan

Beslut
Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
snarast byta ut den befintliga förskolepaviljongen i Orresta och att platsen 
för den nya tillfälliga paviljonglösningen blir på samma plats som tidigare på 
grund av tomtens begränsningar till ny placering.

Ärendebeskrivning
Ett pågående arbete kring Orresta förskolas lokaler med syfte att skapa en 
bättre lösning för att tillgodose förskolans och skolans behov. Förskolan har 
idag en uttjänt paviljongbyggnad. En avdelning förskola i paviljong. Lokal 
som behöver ersättas av ny större tillfällig paviljongbyggnad. Upphandling 
pågår med önskemål om tre avdelningar förskola. Ökningen grundar sig i att 
förskolan bland annat behöver lämna tillbaka utrymmen i skolan. 
Paviljonglösningen rekommenderas efter utredning att stå på samma plats 
som tidigare. Tomtens möjligheter begränsar ny placering på grund av 
dräneringsbehov och höjdskillnader. Placering av nya tillfälliga 
paviljonglösningen kan också utnyttja redan befintlig media som vatten, el, 
avlopp med mera. Det är viktigt att vi får till en bra övergång för 
verksamheten.

Barn och utbildningsförvaltningen har tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen arbetat fram ett alternativ för att skapa bättre 
tillfälliga verksamhetsanpassade lokaler.

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

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

Kopia till
Rektor Orresta förskola

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§59 DnrFSN 1827135-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD 
Förskolenämnden 

§ 60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-03-21 

Dnr FSN 2023/00147-3.6.1 

lnvesteringsbegäran för renovering/ombyggnation av Enhagens 
förskola 

I 
Utd,a,sbostwkande 
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VÄSTERÅS STAD 
Förskolenämnden 

§ 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-03-21 

Dnr FSN 2022/00752-3.6.1 

Godkännande av hyresoffert avseende anpassningar/renovering 
av Enhagens förskola 

I 
Ut<ha2Sbe,twkande 

24 (35) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-21

VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

25 (35)

§62 Dnr FSN 2022/00987-3.6.1

Information om lokaler och investeringar 2023

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Marie Nysveen, lokalplanerare, informerar om dagsläget gällande 
lokalbehovet och planering av kommande investeringar.

Vidare informerar Christer Gerhardsson och Martin Hindlycke, 
avdelningschefer från teknik- och fastighetsförvaltningen, om hur 
byggprojekt påverkas av bland annat marknadens inflation och konjunktur.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2023-03-21

26 (35)

§63 DnrFSN 2023/00113-6.1.3

Information om nya IT-system i förskola och skola

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Vid nämndsammanträdet informerar Marie Frey, projektledare, om 
information om nya IT-system i förskola och skola.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§64 DnrFSN 2023/00055-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss - Riktlinjer för 
belysning i Västerås stad

Beslut
Förskolenämnden antar barn och utbildningsförvaltningen förslag till 
yttrande, daterat 2023-02-22, och översänder det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt teknik- och fastighetsförvaltningen att ta 
fram ett förslag till riktlinjer för belysning för Västerås stad. Riktlinjen är nu 
skickat på remiss och förskolenämnden har möjlighet att yttra sig över 
förslaget.

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

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

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 65 Dnr FSN 2023/00002-10.0.1

Riktlinje för omsorg under tid då förskola och fritidshem inte 
erbjuds - överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds regleras i 
skollagens 25 kapitel. I skollagen framgår det att kommunen ska sträva efter 
att erbjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den 
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och 
familjens situation i övrigt.

I Västerås finns verksamheten Nattugglan som erbjuder omsorg på kvällar, 
nätter och helger till barn vars vårdnadshavare arbetar på sådana tider då 
förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem har stängt.

I skollagen anges inte mer specifikt vem som har rätt till plats eller hur 
ansökan ska se ut. Det är upp till varje kommun att bestämma regler för 
ansökan och placering.

Riktlinje för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds syftar 
till att förtydliga vilka lokala regler som gäller för den typen av omsorg i 
Västerås stad.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§66 Dnr FSN 2022/00984-6.2.4

Information om fristående verksamheter 2023

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Linn Persson och Sara Nordlander, strateger, informerar om fristående 
verksamheter.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD 
Förskolenämnden 

§ 67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-03-21 

Dnr FSN 2023/00013-6.2.4 

Avslut av rätt till bidrag - Eriksborgs familjedaghem 

Beslut 

Förskolenämnden avslutar rätt till bidrag för Eriks borgs familjedaghem.

Ärendebeskrivning 

Eriksborgs familjedaghem har valt att avveckla sin verksamhet. Inga barn 
finns kvar i verksamheten. Huvudman för den enskilda pedagogiska 
omsorgen Eriksborgs Familjedaghem avslutar sin verksamhet på egen 
begäran. 

Yrkanden 

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

Proposition 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från ordförande själv, och att förskolenämnden beslutar 
enligt det. 

Kopia till 

Eriksborgs familjedaghem 

I 
Utdrngsbestv,k,nde 

30 (35) 

Utdragsbestyrkan.de
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§68 Dnr FSN 2022/00982-6.0.5

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar 
- fristående verksamheter 2023

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§69 DnrFSN 2022/00983-1.4.2

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar 
2023

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Anna Olofsson Carstedt, förskolans verksamhetschef, informerar om 
avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§70 Dnr FSN 2022/00985-1.4.2

Verksamhetsinformation 2023 - regelbunden redovisning till 
förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Anna Olofsson Carstedt, förskolans verksamhetschef, informerar om aktuellt 
läge i verksamheten.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§71 Dnr FSN 2023/00043-1.4.2

Regelbunden uppföljning av platssituationen i förskolan 2023

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Ann-Margret Bäcklin, enhetschef, informerar om regelbunden uppföljning 
av platssituationen i förskolan.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD 
Förskolenämnden 

§ 72

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-03-21 

Dnr 2023/00203-8.0.5 

Nämndinitiativ från (M) om att lokalisera förskoleverksamhet på 
Förposten 1 

Beslut 

Nämndinitiativet överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 

Klara Helin (M) lämnar in ett nämndinitiativ avseende att lokalisera 
förskoleverksamhet på Förposten 1 enligt följande: 

Tidigare planerades det för att Mälarenergi Elnät AB skulle lokalisera 
kontorsverksamhet på fastigheten Förposten 1, på Viksäng. Nyligen 
beslutades det att projektet skulle avslutas och den påbörjade detaljplanen dp 
1946 för Förposten 1 och del av Västerås 1:128, Viksäng, Västerås, har 
avskrivits. Platsen kan däremot anses vara lämplig för byggnation av 
förskola och bland annat Ekhamra förskola är lokaliserad på området. 
Utifrån att det redan finns en påbörjad detaljplan för fastigheten, och att det 
råder stor platsbrist av förskoleplatser på östra delen av staden, föreslår 
Moderaterna i förskolenämnden att man utreder möjligheten att lokalisera en 
förskola på den aktuella platsen. Förskolan kan antingen drivas i stadens regi 
eller i privat regi. 

Med anledning av ovanstående föreslås förskolenämnden besluta 
att: Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att lokalisera en förskola på Förposten 1. 

Kopia till 

Verksamhetschef förskoleverksamheten 

I Utdrarusbostwkende 
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