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Frånvarande ledamöter
Erik Johansson (SD)

Närvarande ersättare
Lena Andersson Holmstedt (S)
Siban Sarhan (S)
Ann-Mari With (S)
Akis Nicolaides (M)
Caroline Högström (M) §§ 20-32
Birgitta Åkerberg (L)

Övriga närvarande
Åsa Lundqvist, direktör
Anna Olofsson Carstedt, verksamhetschef förskoleverksamheten
Sara Drew, tf verksamhetschef strategiskt ledningsstöd
Patrik Skanser, enhetschef nämnd- och beredningsenheten
Linnea Sten, nämndsekreterare
Rangeen Zakholy, nämndsekreterare
Bengt Karlsson, enhetschef ekonomi- och planerings enheten
Mikaela Assarsson, enhetschef resursplanering och myndighet
Susanne Johansson, controller
Cecilia Wästborn, strateg
Amanda Nääf, strateg
Marie Nysveen, lokalplanerare
Maja Sahlin, strateg teknik- och fastighetsförvaltningen
Stefan Zangelin, strateg
Marie Frey, projektledare
Sara Nordlander, strateg
Linn Persson, strateg
Ann-Margret Bäcklin, enhetschef planeringsenheten
Andre Juhlin, fackförbundet Sveriges lärare
Malin Bergsten, fackförbundet Sveriges lärare
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§20 DnrFSN 1809198-

Protokollsjustering

Beslut
Förskolenämnden utser Magnus Cronberg (M) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll.

Utdraasbestyrkande
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§21 Dnr FSN 1823822-

Godkännande av föredragningslistan

Beslut
1. Förskolenämnden godkänner föredragningslistan med föreslagna 
ändringar.

2. Paragraferna 20-25 samt 27-31 är offentliga.

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

Ärende 9. "Beslut om gallringsfrist och gallring av handlingar i samband 
med avveckling av skoladministrativa system" föreslås utgå från 
föredragningslistan.

Gisela Carstinge (SD) anmäler ett nämndinitiativ.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§22 DnrFSN 2022/00981-1.3.3

Direktören informerar

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Åsa Lundqvist, direktör för barn- och utbildningsförvaltningen, informerar 
dels om jubileumsveckan den 24-31 maj för att fira att Rudbeckianska 
gymnasiet fyller 400 år, dels om eventuell omorganisering inom 
förvaltningen. Vidare informerar hon om sina uppdrag, utöver uppdraget 
som direktör, som ledamot i Mälardalens universitets fakultetsnämnd samt 
som ledamot i styrelsen för Sveriges skolchefer.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 23 Dnr FSN 2023/00031-1.2.3

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieserien FSN under perioden 16 januari 
2023 till och med 12 februari 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.

Utdragsbestyrkande
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§24 DnrFSN 2022/00980-1.4.2

Redovisning av postlista till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie FSN för perioden 16 januari 2023 till och 
med 12 februari 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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§25 DnrFSN 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 16 januari 2023 till och med 12 februari 2023 
samt beredningsutskottets protokoll från den 7 januari 2023 redovisas för 
förskolenämnden.

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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§26 Dnr FSN 2023/00004-1.4.1

Verksamhetsbudget 2023 för förskolenämnden - överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Särskilt yttrande
Klara Helin (M), Magnus Cronberg (M), Akis Nicoladies (M) och Caroline 
Högström (M) lämnar följande särskilda yttrande:

• ”Vi i moderaterna menar att det blir en underlig överläggning av 
verksamhetsbudgeten när den inte baseras på den förväntade 
kompensationen på 19,5 mnk. Vi förstår varför kompensationen inte 
finns med, men för en meningsfull överläggning hade Moderaterna 
önskat att två scenarion presenterades. Ett scenario där 
kompensationen gavs ut och scenariot att det inte ges ut. Det hade 
bland annat varit önskvärt att beräkningar gällande antalet 
budgeterade årsarbetare hade funnits med, om kompensationen gavs 
ut. Om så är fallet att liggande budget antas så behövs det en mer 
utvecklad konsekvensanalys av att budgeteringen av årsarbetare 
minskar med 27 årsarbetare. “Eventuell sämre kvalitet på 
verksamheten och andra risker” kommer inte vara eventuella utan 
snarare ett faktum.

• Det är även anmärkningsvärt att täckningsbidraget för obligatoriska 
tjänster från stadsledningskontoret ökar med 17,1% när pris-och 
löneökningen är på 2,5%. Vi vill därför få det redovisat vilka 
obligatoriska tjänster som nämnden får ta del av för att se om detta 
verkligen är rimliga kostnader, som nämnden kan nyttja.

• För Moderaterna är minskade barngrupper en prioriterad fråga och 
något vi även skulle vilja få genomslag för i den här 
verksamhetsbudgeten.”

Ärendebeskrivning
Ärendet handlar om att informera och överlägga om förskolenämndens 
verksamhetsbudget för 2023. Verksamhetsbudgeten beskriver ekonomiska 
förutsättningar, kostnadsutvecklingen och barnantal för den kommunala 
huvudmannen. Budgeten redovisas på totalnivå för verksamhetsområdet 
samt resultatkrav per enhet. Beslut om verksamhetsbudgeten är planerad att 
ske i mars.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har för avsikt att besluta om 
extra tillskott till förskolenämnden eftersom ramen för 2023 ej kompenserat 
tillräckligt avseende ökade kostnader för pensionsavtal och lokalkostnader. 
Den bifogade verksamhetsbudgeten för 2023 är upprättad utan dessa tillskott

Utdragsbestyrkande
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och utgår ifrån de ersättningsnivåer som förskolenämnden beslutade i 
december 2022. De ekonomiska förutsättningarna kan därför komma att 
ändras i den slutliga verksamhetsbudgeten.

Justeraodas signatur Utdragsbestyrkande
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§ 27 Dnr FSN 2023/00056-1.4.2

Verksamhetsberättelse 2022 för förskolenämnden

Beslut
1. Förskolenämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2022 och översänder 
den till kommunstyrelsen.

2. Förskolenämnden godkänner redovisningen av ”Skolmiljarden” och 
avslutar uppdraget om att återrapportera insatser och vad de har givit för 
resultat i den kommunala verksamheten (dnr 2022/00219).

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan. 
Syftet med nämndens verksamhetsberättelse är att följa upp nämndens totala 
uppdrag, dvs. grunduppdraget, politiska mål och uppdrag. Rapporten ska 
innehålla en avstämning kring verksamhetsutveckling, måluppfyllelse och 
ekonomisk utveckling per den 31 december.

I verksamhetsberättelsen redovisas också styrkort, följekort samt uppföljning 
av risk- och internkontrollplan.

Verksamhetsberättelser från nämnderna utgör underlag för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och för kommunfullmäktiges 
ansvarsprövning av nämnder och styrelser. Rapporten är också underlag för 
stadens årsredovisning.

Förskolenämndens utfall är 17,9 mnkr lägre än budget för 2022

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

EY

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-02-21

VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

14 (32)

§28 DnrFSN 2023/00070-1.3.4

Start av ny förskoleenhet - Hamre förskola

Beslut
Förskolenämnden beslutar att starta förskolenheten Hamre förskola från den 
31 juli 2023.

Ärendebeskrivning
I samband med att prognosen visar att det finns ett ökat platsbehov i området 
Östra Västerås, öppnas en tillfällig förskola i väntan på att permanent 
förskola byggs. Den nya förskolan, Hamre förskola, kommer att inrymma 
sex avdelningar. Verksamheten kommer att starta under hösten 2023.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om att förskoleenheten Hamre 
förskola startas från den 31 juli 2023.

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 Hamre förskola

Organisationsgruppen BUF

Justerai signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-02-21

VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

15 (32)

§ 29 Dnr FSN 2023/00071-1.3.4

Start av ny förskoleenhet - Valfiskens förskola

Beslut
Förskolenämnden beslutar att starta förskolenheten Valfiskens förskola från 
den 31 juli 2023.

Ärendebeskrivning
I samband med att området kring Öster Mälarstrand växer fram, har även 
lokaler för en ny förskola byggts. Den nya förskolan, Valfiskens förskola, 
kommer att inrymma fyra avdelningar. Verksamheten kommer att starta 
under hösten 2023.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om att förskoleenheten 
Valfiskens förskola startas från den 31 juli 2023.

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 Valfiskens förskola

Organisationsgruppen BUF

Utdragsbestvrkande
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§30 DnrFSN 2023/00072-1.3.4

Start av ny förskoleenhet - Skallbergets förskola

Beslut
Förskolenämnden beslutar att starta förskolenheten Skallbergets förskola 
från den 31 juli 2023.

Ärendebeskrivning
I samband med att området Skallberget växer fram, har även lokaler för en 
ny förskola byggts. Den nya förskolan, Skallbergets förskola, kommer att 
inrymma fyra avdelningar. Verksamheten kommer att starta under hösten 
2023.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om att förskoleenheten 
Skallbergets förskola startas från den 31 juli 2023.

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 Skallbergets förskola

Organisationsgruppen BUF

Justerandas signatur Utdragsbestyrkande
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§31 DnrFSN 1827135-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.

I Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 32 Dnr FSN 2022/00755-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över revisionsrapport 2022:3 - 
Resursfördelning förskolan Västerås

Beslut
1. Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2023-01-26, som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.

2. Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att:

• Inför verksamhetsplan 2024 ser över den socioekonomiska 
resursfördelnings syfte och tänkta effekter.

• Under 2024 utvärdera modellen för socioekonomiska omfördelning.

• Inför verksamhetsplan 2025 följa upp om graden av omfördelningen 
ligger på en rimlig nivå.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat Revisionsrapport 2022:3 - 
Resursfördelning förskolan Västerås till förskolenämnden för yttrande. 
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 mars 2023.

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad 
granskat resursfördelningssystemet inom förskolan, med fokus på 
socioekonomi. Syftet med granskning har varit att bedöma om 
förskolenämnden har en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av den 
socioekonomiska resursfördelningen till kommunala och fristående 
förskolor.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas följande:

• Upprätta mål för vilka kvalitetsdrivande effekter som den 
socioekonomiska resursfördelningen syftar till att uppnå.

• Följa upp om graden av omfördelningen ligger på en rimlig nivå.

• Säkerställa en uppföljning och analys som möjliggör en bedömning 
av den socioekonomiska omfördelnings effekt och modellens 
träffsäkerhet.

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.

Utdragsbestvrkande
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Kopia till
Kommunstyrelsen

Kommunrevisorerna

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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§34 DnrFSN 2022/00987-3.6.1

Information om lokaler och investeringar 2023

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Marie Nysveen, lokalplanerare, och Maja Sahlin, strateg på teknik- och 
fastighetsförvaltningen, informerar om dagsläget gällande lokalbehovet och 
planering av kommande investeringar.

Justeraildes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 35 Dnr FSN 2023/00075-3.6.1

Information om lokalbehovsanalys 2023 för 
förskoleverksamheten

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
En lokalbehovsanalys tas årligen fram för förskolenämndens verksamhet. 
Stefan Zangelin, strateg, informerar om lokalbehovsanalysen för år 2023.

UtdraEsbestvrkan.de

UtdraEsbestvrkan.de
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§37 Dnr FSN 2022/00946-6.0.1

Rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg - Liljans 
familjedaghem

Beslut
Förskolenämnden beviljar ansökan om rätt till bidrag för C Företaget 
Dagbarnvårdare organisationsnummer 769615-0502 som huvudman för 
enskild pedagogisk omsorg på enheten Liljans familjedaghem, enligt 25 kap 
10 § skollagen, under förutsättning att verksamheten startar senast 2025-01- 
16.

Ärendebeskrivning
C Företaget Dagbarnvårdare bedriver idag enskild pedagogisk omsorg i 
Skultuna och i Hökåsen strax utanför Västerås. 2008 startade de första 
dagbarnvårdarna hos C Företaget och sedan 2016 är C Företaget 
Dagbarnvårade ett eget företag, de har 85 dagbarnvårdare i 20 kommuner.

C Företaget Dagbarnvårdare har lämnat in en ansökan om rätt till bidrag för 
att starta en ny enhet, Liljans familjedaghem, belägen i Skultuna strax 
utanför Västerås. Verksamheten kommer att bedrivas i de anställdas hem i 
ett tvåvånings radhus. Lokalerna ska innan planerad start av verksamhet 
anpassas till barngruppen och C företaget har tydliga skriftliga rutiner för 
detta.

C Företaget kommer att erbjuda plats till barn i åldrarna 1-5 år på enheten 
Liljans Familjedaghem. Antalet barn kommer vara max 9 och det kommer 
finnas möjlighet för dem att vistas i mindre grupper. Verksamheten kommer 
följa Allmänna råden för pedagogiskomsorg, Barnkonventionen och 
Förskolans läroplan, Lpfö-18, är vägledande.

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
C Företaget Dagbarnvårdare

Liljans familjedaghem

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 38 Dnr FSN 2022/00733-6.2.4

Rätt till bidrag för enskild pedagogisk - Lilla Vintergatan

Beslut
Förskolenämnden beviljar ansökan om rätt till bidrag för C Företaget 
Dagbarnvårdare organisationsnummer 769615-0502 som huvudman för 
enskild pedagogisk omsorg på enheten Lilla Vintergatan, enligt 25 kap 10 § 
skollagen, under förutsättning att verksamheten startar senast 2025-01-23.

Ärendebeskrivning
C Företaget Dagbarnvårdare bedriver idag enskild pedagogisk omsorg i 
Skultuna och i Hökåsen strax utanför Västerås. 2008 startade de första 
dagbarnvårdarna hos C Företaget och sedan 2016 är C Företaget 
Dagbarnvårade ett eget företag, de har 85 dagbarnvårdare i 20 kommuner.

C Företaget Dagbarnvårdare har lämnat in en ansökan om rätt till bidrag för 
att starta en ny enhet, Lilla Vintergatan, belägen i Hökåsen strax utanför 
Västerås. Verksamheten kommer att bedrivas i den anställdes hem i ett 
enplans radhus. Lokalerna ska innan planerad start av verksamhet anpassas 
till barngruppen och C företaget har tydliga skriftliga rutiner för det.

C Företaget kommer att erbjuda plats till barn i åldrama 1-5 år på enheten 
Lilla Vintergatan. Antalet bam kommer vara max 6. Verksamheten kommer 
följa Allmänna råden för pedagogiskomsorg, Barnkonventionen och 
Förskolans läroplan, Lpfö-18, är vägledande.

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
C Företaget Dagbarnvårdare

Lilla Vintergatan

Utdragsbestyrkan.de

Utdragsbestyrkan.de
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§39 Dnr FSN 2023/00032-6.2.4

Tillsynsrapport fristående förskolor och enskild pedagogisk 
omsorg 2022

Beslut
Förskolenämnden godkänner Tillsynsrapport 2022 för fristående förskolor 
och enskild pedagogisk omsorg, daterad 2023-02-12.

Ärendebeskrivning
Varje år utför barn- och utbildningsförvaltningen tillsyn på ett antal 
fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Resultatet av tillsynen 
redovisas i en årlig tillsynsrapport.

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.

Justerapdes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 40 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.

Utdragsbestyrkande
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§ 41 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.

Utdragsbestvrkande
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§42 DnrFSN 2022/00983-1.4.2

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar 
2023

Beslut
Förskolenämnden tackar för informationen.

Är endeb eskr ivning
Anna Olofsson Carstedt, förskolans verksamhetschef, informerar om 
avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§43 DnrFSN 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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§ 44 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.

Utdragsbestyrkande
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§ 45 Dnr FSN 2023/00108-6.3.4

Nämndinitiativ från (SD) om förskolans stöd till barn med 
språkstörning

Beslut
Nänmdinitiativet överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Gisela Carstinge (SD) lämnar in ett nämndinitiativ gällande förskolans stöd 
till barn med språkstörning enligt följande:

Nu rapporteras det om barn som inte får rätt stöd i skolan vid språkstörning 
och som riskerar att misslyckas med att nå målen, bli hemmasittare och 
utveckla depressioner.

Det krävs inte någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller 
särskilt stöd. Skolan är enligt lag skyldiga att erbjuda detta för att elever ska 
tillgodogöra sig utbildningen. Dessvärre verkar inte skolan klara av att 
tillgodose dessa barns behov.

Förskolan har en betydande roll i det här arbetet. Det är här man i ett första 
led kan identifiera barn med språkstörning. Barn som behöver extra stöd i att 
klara av vissa uppgifter. Barn som har svårigheter med det sociala och att 
kommunicera med sina jämnåriga. Barn som blir utåtagerande pga att de inte 
kan göra sig förstådda.

Det är kö för att få komma in på språkförskolan. Barn i 3-5 års åldern har 
inte tid att stå i kö. De behöver stöd omgående. Det händer mycket 
utvecklingsmässigt för ett barn i den här åldern. Det är nu direkt vi har störst 
chans att påverka barnens fortsatta vilja att lära och utvecklas.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
- Att förvaltningen ges i uppdrag att göra en kartläggning över hur 
förskolornas stöd till barn med språkstörning, både med och utan fastställd 
diagnos, ser ut idag.
- Att ge förvaltningen i uppdrag att utöka antal platser i språkförskolan, med 
målet att det inte ska vara någon kö alls.

Kopia till
V erksamhetschef förskoleverksamheten

Utdragsbestvrkande


