SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-30

Förskolenämnden

Sammanträdesprotokoll §§ 185-186

Sammanträdesdatum

30 augusti 2019

Plats och tid

Stadshuset E454, kl 09:00 - 11:20

Tjänstgörande ledamöter

Vicki Skure Eriksson (C), Ordförande
Marie Brandstedt (M), 2:e vice ordförande
Maria Kesselring (S)
Julio Maravilla (S)
Cassandra Romo (M)
Mari Boman (SD)
Micael Larsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Abdullahi Abukar Muddei (S)
Falis Hassan Fiidow (C)

Vid protokollet

Lena Jarl

Justeras

Paragraferna omedelbart justerade vid sammanträdet

VÄSTERÅS STAD
Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Förskolenämnden, §§ 185-186
Protokoll från
2019-08-30
Sammanträdesdatum
2019-08-30
Justeringsdatum
2019-08-30
Anslagsdatum
2019-09Datum för nedtagande
Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset
Förvaringsplats

Underskrift
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-30

VÄSTERÅS STAD

Förskolenämnden

Frånvarande ledamöter
Jenny Boström (L)
Vanja Ahlén (S)

Närvarande ersättare
Hanna Dönsberg (MP)
Robert Wasserman (M)
Övriga närvarande
Eva Dahlgren, enhetschef nämndenheten
Lena Jarl, nämndsekreterare
Malin Lindborgh, rektor
Agneta Carlsson, rektor
Anna Olofsson Carstedt, verksamhetschef
Bengt Karlsson, chef för ekonomi- och planeringsenheten, §§ 179-180,
Monika Löving Nilssen, kommunikationsstrateg, § 181
Anna Åkerström, strateg, §§ 183, 187 -190
Sara Drew, strateg, §§ 183, 187 - 190
Marie Nysveen, planerare, §§ 183 - 184
Haidi Bäversten, strateg, § 185
Linda Sporrong, enhetschef, § 186
Helena Clementsson, verksamhetschef utbildning och arbetsmarknad,
§ 188
Bo Norrman, enhetschef restaurangenheten, § 188

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VÄSTERÅS STAD

Förskolenämnden

§ 185

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-30

Dnr FSN 2019/00350-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över Regional utvecklingsstrategi
(RUS) Västmanlands län
Beslut
1. Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2019-07-03, som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen, med tillägg under 2.3 Skolans utmaningar att svårighet att
rekrytera kompetent personal till socialt utsatta områden även gäller
förskollärare och förskolor.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat Region Västmanlands förslag till regional
utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanlands län till förskolenämnden för
yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 22 augusti 2019,
förskolenämnden har dock begärt, och fått, anstånd med att lämna sitt
yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande, daterat den 201907-03, lämnat följande förslag till beslut:
1. Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
yttrande, daterat 2019-07-03, som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Yrkanden
Marie Brandstedt (M) yrkar på ett tillägg under 2.3 Skolans utmaningar om
att svårighet att rekrytera kompetent personal till socialt utsatta områden
även gäller förskollärare och förskolor.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VÄSTERÅS STAD

Förskolenämnden

§ 186

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-30

Dnr FSN 2019/00278-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till handlingsplan för
god luftkvalitet i Västerås
Beslut
1. Förskolenämnden antar förslaget till yttrande och översänder det till
Kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Förskolenämnden har 2019-04-24 mottagit en förfrågan från
kommunstyrelsen om yttrande över Förslag till handlingsplan för luftmiljö.
Svaret ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast 2019-08-31.
Förskolenämnden yttrar sig specifikt över de delar där förskolor omnämns.
Nämnden väljer också att ge några generella kommentarer kring planen som
helhet. Planen föreslår några fokusområden där placering av förskolor utgör
ett av dessa.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande, daterat den 201906-20, lämnat följande förslag till beslut:
1. Förskolenämnden antar förslaget till yttrande och översänder det till
Kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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