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§85 Dnr FSN 1809198-

Protokol Isjustering

Beslut
Förskolenämnden utser Maria Kesselring (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§86 DnrFSN 1809199-

Godkännande av föredragningslistan samt beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Förskolenämnden godkänner föredragningslistan med föreslaget tillägg.

2. Inga ärenden på föredragningslistan är offentliga.

Ärendebeskrivning
Förskolenämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska vara 
öppna för allmänheten. Följande ärende föreslås läggas till 
föredragningslistan: Beslut om uppdrag- Tilläggsbelopp och bibass+

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§87 Dnr FSN 2021/00023-1.4.2

Redovisning av delegationsbeslut till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisade i diarieserien FSN från och med 15 mars 2021 
till och med 18 april 2021 redovisas för nämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Redovisning av postlista till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie FSN från och med 15 mars 2021 till och 
med 18 april redovisas för nämnden.

§ 88 Dnr FSN 2021/00024-1.4.2

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§89 DnrFSN 2021/00025-1.4.2

Delgivningar till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Synpunkter/klagomål, utredning om kränkande behandlingar, handlingar och 
ärenden till kännedom för huvudmannen från och med 15 mars 2021 till och 
med 18 april samt beredningsutskottets sammanträdesprotokoll från den 13 
april 2021 redovisas för nämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Förskolenämnden 2021-04-29

§90 Dnr FSN 2021/00026-1.3.3

Direktören informerar 2021

Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör, informerar förskolenämnden om aktuella frågor. 
Marie Frey, projektledare, informerar om it-upphandling.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 91 Dnr FSN 2021/00265-1.3.6

Information om stadsgemensam IT-upphandling

Ärendebeskrivning
Jörgen Sandström, direktör, digitaliseringsenheten, stadsledningskontoret, 
informerar om stadsgemensam IT-upphandling.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§92 DnrFSN 2021/00197-6.0.1

Riktlinje för ansökan om tilläggsbelopp och ansökan om 
omfördelning av bibass+

Beslut
Förskolenämnden fastställer Riktlinje för ansökan om tilläggsbelopp och 
ansökan om omfördelning av bibass+.

Arendebeskrivning
I skollagen (2010:800) regleras att hemkommunen ska lämna bidrag till 
huvudmannen för varje barn/elev vid fristående förslcole- eller skolenhet. 
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Grundbeloppet ska täcka verksamhetens kostnader för bland annat 
undervisningen, läromedel, måltider, elevhälsa och 
administration. Grundbeloppet ska täcka näst intill alla barn eller elevers 
stödbehov. Extra anpassningar och särskilt stöd ska rymmas inom ramen för 
grundbeloppet.

Förskolan, pedagogisk omsorg, förskolelclassen, grundskolan, fritidshemmet, 
grundsärskolan, gymnasiesärskolan och gymnasieskolan ska kunna anpassa 
sin organisation till barnens och elevernas förutsättningar och behov av 
särskilt stöd inom ramen för grundbeloppet.

Om ett barn eller en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd ska 
hemkommunen till den fristående huvudmannen utöver grundbelopp lämna 
ett bidrag, tilläggsbelopp, för barnet eller eleven. Tilläggsbeloppet lämnas 
om det behövs en omfattande insats för barnet eller eleven. Barnet eller 
eleven är i behov av ett stöd som väsentligen avviker från vad som normalt 
kan hänföras till det generella stöd som skolan är skyldig att tillhandahålla 
inom grundbeloppet.

De pedagogiska nämnderna har beslutat om en resursfördelningsmodell för 
barn och elever i behov av omfattande särskilt stöd (BIBAS S+) inom den 
kommunala förskolan och skolan. Modellen för resursfördelningen tar sin 
utgångspunkt i de bestämmelser i skollagen som styr arbetet med elever i 
behov av särskilt stöd samt i bestämmelserna om bidrag på lika villkor.

Under 2020 genomfördes en utredning av bibass+ och tilläggsbelopp i 
samtliga skolformer. Utredningen gällde både organisation och ekonomi. 
Målet med utredningen var att säkerställa en likvärdig och rättssäker 
bedömning för bibass+ och tilläggsbelopp, oavsett om ett barn och elev finns 
hos en fristående eller kommunal utförare. Resultatet av utredning blev 
bland annat att ett myndighetsteam, organiserat i enheten resursplanering och 
myndighet, bildades. Myndighetsteamet handlägger bland annat ansökningar 
om tilläggsbelopp samt ansökan om omfördelning av bibass+.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-29

13(42)

För att ytterligare säkerställa en rättssaker och likvärdig hantering, för såväl 
fristående som kommunala utförare, avseende ansökan om tilläggsbelopp 
samt ansökan om omfördelning av bibass+ behöver detta regleras i en 
riktlinje. Ett förslag till riktlinjen för ansökan om tilläggsbelopp samt 
ansökan om omfördelning av bibass+ har därför tagits fram.

Fristående verksamheter har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget 
till riktlinje. De synpunkter som har kommit in har bedömts att de inte 
påverkar förslaget till riktlinje.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Förskolenämnden fastställer Riktlinje för ansökan om tilläggsbelopp och 
ansökan om omfördelning av bibass+.

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
V erksamhetschef förskoleverksamheten 

Verksamhetschef hemkommun, kansli, kommunikation 

Samordnare myndighetsteamet, hemkommun och kanslienheten 

Strateg fristående verksamheter, hemkommun och kanslienheten

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§93 DnrFSN 2021/00267-6.0.1

Beslut om uppdrag- Tiläggsbelopp och bibass+

Beslut
1. Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se 
över formuleringarna i regelverket för tilläggsbelopp och bibass+ utifrån 
följande:

- Hur regelverket kan formuleras med kriterier utifrån intentionen att stöd 
ska ges till barn utifrån individuella behov

- Hur regelverkets kriterier för stöd kan formuleras utan att kategorisera barn 
i grupper

2. Uppdraget återrapporteras till nämnden senast oktober 2021.

Ärendebeskrivning
Majoriteten i Förskolenämnden vill genom detta uppdrag ge förvaltningen i 
uppdrag att se över formuleringarna i regelverket för tilläggsbelopp och 
bibass+ gällande kriterier för stöd så att dessa utgår från individens behov 
och inte delar in barn i grupper.

Yrkanden
Vicki Slcure Eriksson (C) yrkar att förskolenämnden ger barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över formuleringarna i regelverket 
för tilläggsbelopp och bibas + utifrån följande:

”1. - Hur regelverket kan formuleras med kriterier utifrån intentionen att stöd 
ska ges till barn utifrån individuella behov

- Hur regelverkets kriterier för stöd kan formuleras utan att kategorisera barn 
i grupper

2. Uppdraget återrapporteras till nämnden senast oktober 2021.”

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, hennes egna förslag 
med bifall från henne själv, och att förskolenämnden beslutar enligt det.

Justerandes si un atur Utdraesbestvrkande
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Justerandes signatur

§94 Dnr FSN 2021/00266-2.6.4

Fullmakt för stadens jurister att företräda förskolenämnden

Beslut
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna 
Sandra Ahlbin, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Matilda Gärd, Sara von 
Ehrenheim, Susanne Lyckfjäll, Karolina Raza Martinsson och Åsa 
Ternström att i domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i 
varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. I 
fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord samt 
att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.

2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna 
annan i sitt ställe.

3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för 
särskilt fall.

4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.

Ärendebeskrivning
Kommunens styrelse och nämnder har enligt gällande reglementen egen 
processbehörighet. Det innebär att respektive nämnd och styrelse, för 
kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens/styrelsens 
verksamhetsområde. Ledning och samordning av kommunens juridiska 
verksamhet handhas av kommunstyrelsen och dess stadsledningskontor. Med 
anledning av personalförändringar behöver en ny fullmakt för juristerna på 
Juridikenheten utfärdas. Juristerna företräder samtliga nämnder som ombud i 
mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas.

Denna fullmakt ger behörighet för juristerna att företräda kommunen genom 
dess förskolenämnd, i domstolar och hos andra myndigheter. Rätten att 
företräda nämnden måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där 
beslut om förordnandet framgår.

Befogenheten att agera i det enskilda ärendet bestäms av nämnden eller 
förmedlas som ett uppdrag att företräda nämnden genom dess 
förvaltningsorganisation till respektive jurist. Juristernas agerande som 
ombud eller förordnande av ombud förutsätter att det finns ett uppdrag och 
ställningstaganden i sak i det aktuella ärendet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna 
Sandra Ahlbin, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Matilda Gärd, Sara von 
Ehrenheim, Susanne Lyckfjäll, Karolina Raza Martinsson och Åsa 
Ternström att i domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i 
varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. I

Utdraesbestvrkande
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fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord samt 
att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.

2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna 
annan i sitt ställe.

3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för 
särskilt fall.

4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.

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
Stadens jurister

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§95 Dnr FSN 2021/00199-14.1

Planeringsunderlag 2022-2025

Beslut
Förskolenämnden godkänner planeringsunderlag 2022-2025, och översänder 
det till kommunstyrelsen.

Reservation
Marie Brandstedt (M), Casssandra Romo (M) och Micael Larsson (KD) 
reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

”1 det framlagda planeringsunderlaget framgår inte, på ett tydligt sätt, de 
negativa konsekvenser som de ekonomiska ramarna kommer att ge i 
verksamheterna. Med minskade statsbidrag och sparbeting kommer 
barngrupperna bli större och kvaliteten kommer att sjunka. Extra 
bekymmersamt är det faktum att vi ser att lokalkostnaderna successivt ökar 
vilket direkt kommer att slå mot personaltätheten i våra verksamheter. Yi 
saknar också en ordentlig barnkonsekvensanalys.”

Mari Boman (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

”Planeringsunderlagets innehåll uppfyllde inte det som förväntades och 
dokumentet var inte tydligt. Då avslagsyrkandet inte fick gehör reserverar vi 
oss mot beslutet. ”

Ärendebeskrivning
Ett led i Västerås stads planerings- och uppföljningsprocess är att nämnderna 
varje vår beslutar om ett planeringsunderlag för kommande fyra år. 
Planeringsunderlaget baseras på den planeringsinriktning som 
kommunstyrelsen beslutat om i februari, där det finns en rad förutsättningar 
att ta hänsyn till i planeringsunderlaget. Planeringsunderlaget skrivs enligt 
anvisningar från stadsledningskontoret, och innefattar bland annat 
beskrivningar av den demografiska utvecklingen och de ekonomiska 
förutsättningarna för nämnden. Informationen i nämndernas 
planeringsunderlag kommer vara underlag för Västerås stads Årsplan 2022- 
2025, som beslutas av kommunfullmäktige i oktober.

Planeringsinriktningen för nämnden visar på utmaningar för nämnden, både 
avseende ekonomi och verksamhet. Den demografiska utvecklingen gör att 
fler barn behöver få plats på förskola, vilket kräver både ekonomi, personal 
och lokaler. Nämndens fokus är barns utveckling och lärande, och då är det 
en utmaning att segregation leder till ojämna förutsättningar mellan olika 
barn och olika förskolor. Den kommunala förskoleverksamheten samverkar 
med Skolverket för bästa förskola. Det råder brist på legitimerade 
förskollärare och erfarna barnskötare, vilket gör att nya roller prövas i 
förskolan, liksom nya karriärvägar. Slutligen är det ännu för tidigt att avgöra 
om och på vilket sätt pandemin kommer att påverka nämndens verksamheter

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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under kommande år. De ekonomiska förutsättningarna påverkas av krav på 
effektivisering, eventuell kompensation för pris- och lönekostnader, 
tillfälliga kostnader för IT-system och lokalersättningsmodell.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Förskolenämnden godkänner planeringsunderlag 2022-2025, och översänder 
det till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Marie Brandstedt (M), Casssandra Romo (M), Micael Larsson (KD) och 
Mari Boman (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Jenny Boman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från Jenny Boström (L) samt Marie Brandstedt (M), 
Micael Larsson (KD) och Mari Bomans (SD) avslagsyrkanden. Ordföranden 
föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra. 
Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordföranden finner att 
förskolenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

l! i i -

Utdragsbestvrkande
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§ 96 DnrFSN 2021/00198-1.4.2

Månadsrapport - mars

Beslut
Förskolenämnden godkänner månadsrapport för mars 2021 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Från och med 2019 ska alla nämnder i staden redovisa månadsrapporter till 
kommunstyrelsen över det ekonomiska utfallet i förhållande till budget.

Från och med 2020 sker första månadsrapporteringen per februari. 
Månadsrapportering till kommunstyrelsen görs per februari, mars, maj, 
september, oktober och november.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Förskolenämnden godkänner månadsrapport för mars 2021 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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§97 Dnr FSN 2021/00194-1.4.2

Uppföljning av verksamhetsbudget 2021

Ärendebeskrivning
Budgeten för verksamhetsekonomin är beslutad av förskolenämnden den 29 
januari 2021. Nämnden har efterfrågat återkommande information om hur 
ekonomin utvecklas. Informationen presenteras muntligt på nämnden av 
Bengt Karlsson, chef ekonomi- och planeringsenheten.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§98 DnrFSN 2021/00002-1.4.2

Regelbunden uppföljning av platssituationen i förskolan

Arendebeskrivning
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. 
Informationen presenteras av Ann-Margret Bäcklin, chef placeringsenheten.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Justerandes signatur

§99 DnrFSN 1823823-

Övriga frågor

Arendebeskrivning
Inga övriga frågor.

Utdragsbestvrkande
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§100 Dnr FSN 2021/00003-1.4.2

Verksamhetsinformation 2021 - regelbunden redovisning till 
förskolenämnden

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar Anna Olofsson Carstedt, verksamhetschef 
förskoleverksamheten, om aktuellt läge i verksamheten.

Justerandes signatur

iggy lUi-
UtdragsbestvrkandeUtdragsbestvrkande
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Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar

Arendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar Anna Olofsson Carstedt, verksamhetschef 
förskoleverksamheten, om avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar.

§ 101 Dnr FSN 2021/00004-1.4.2

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 102 Dnr FSN 2021/00005-6.0.5

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar 
- fristående verksamheter

Ärendebeskrivning
Sara Drew, strateg, informerar om avvikelser avseende viktiga 
kvalitetsparametrar rörande fristående verksamheter.

Justerandes signatur

MAs
Utdragsbestvrkande

25 (42)



VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-29

26 (42)

Justerandes signatur

§ 103 Dnr FSN 2021/00006-6.2.4

Information om fristående verksamheter

Ärendebeskrivning
Sara Drew, strateg, informerar om fristående verksamheter.

tiÅ"
Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-29

27 (42)

§104 Dnr FSN 2021/00268-1.4.1

Information om ersättningsmodell för enskild pedagogisk 
omsorg

Arendebeskrivning
Sara Drew, strateg, informerar om ersättningsmodell för enskild pedagogisk 
omsorg.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Justerandes signatur

§ 105 Dnr FSN 2021/00269-6.2.4

Information om hur förvaltningen hanterar frågor från fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg som vill expandera och utöka 
sin verksamhet med nya lokaler

Arendebeskrivning
Sara Drew, strateg, informerar om hur förvaltningen hanterar frågor från 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg som vill expandera och utöka 
sin verksamhet med nya lokaler.

Utdragsbestvrkande
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Ansökan om rätt till bidrag för fristående förskola - 
Musikförskolan Ålle-Bålle

Beslut
Förskolenämnden avslår ansökan om godkännande för Marina Katchinskaia 
19671224-4760 som huvudman för fristående förskoleverksamhet enligt 2 
kap 5§ skollagen.

Beslutet avser utökning av förskoleverksamhet vid förskoleenheten 
Musikförskola Ålle-Bålle på Vallby.

Arendebeskrivning
Marina Katchinskaia 19671224-4760 har lämnat in en ansökan om 
godkännande av fristående förskola. Marina Katchinskaia driver idag 
Musikförskola Ålle-Bålle i Vallbyinstitutet. Hon har lämnat in en ansökan 
för att utöka sin nuvarande förskola i en lokal bredvid med 595 kvm och ca 
35-40 barn, enligt bygglov.

Ansökan ses som en ansökan om utökning av befintlig verksamhet. Det 
anses inte som att aktuell utökning kan ske inom ramen för nuvarande 
godkännande utifrån att det innebär en väsentlig förändring av 
förskoleverksamheten. Ansökan ska därav prövas.

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en ägar- och 
ledningsprövning av Marina Katchinskaia 19671224-4760 i samband med 
aktuell ansökan om godkännande som huvudman. Barn- och 
utbildningsförvaltningen gör en bedömning att huvudmannen inte uppfyller 
krav gällande insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Förskolenämnden avslår ansökan om godkännande för Marina Katchinskaia 
19671224-4760 som huvudman för fristående förskoleverksamhet enligt 2 
kap 5§ skollagen.

Beslutet avser utökning av förskoleverksamhet vid förskoleenheten 
Musikförskola Ålle-Bålle på Vallby.

Yrkanden
Vicki Slcure 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.

§ 106 Dnr FSN 2020/01241-6.2.4

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kopia till
Marina Katchinslcaia

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 107 Dnr FSN 2020/00945-6.4.1

Revidering av regler för ansökan och placering i förskola och 
pedagogisk omsorg - överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade beslut i november 2020, §422 i Västerås stads 
årsplan för 2021 med utblick mot 2024 att ”för att öka barns jämlika 
uppväxtvillkor och underlätta livet för barnfamiljer utökas vistelsetiden för 
barn till arbetslösa och föräldralediga som är över tre år med fem timmars 
förskola per vecka från och med halvårsskiftet.”

Barn- och utbildningsförvaltningen har ändrat reglerna för ansökan och 
placering i förskola och pedagogisk omsorg i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Barn- och utbildningsförvaltningen har också 
gjort andra små justeringar i regelverket i samband med revidering.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 108 Dnr FSN 2018/00876-3.6.1

Plan för att lösa förskolans kortsiktiga behov av lokaler- 
återrapport av uppdrag

Beslut
1. Förskolenämnden har tagit del av rapport daterad 2021-03-23 angående 
plan för att lösa förskolans kortsiktiga lokalbehov och lägger den till 
handlingarna.

2. Förskolenämnden beslutar att det fortsatta arbetet med förskolans lång- 
och kortsiktiga lokalbehov täcks av lolcalbehovsplan, områdesanalyser och 
investeringsplan.

3. Uppdrag § 225/2018 - Uppdrag att, i samverkan med grandskolenämnden, 
ta fram en plan för att lösa förskolans kortsiktiga behov av lokaler avslutas.

Ärendebeskrivning
2018, § 225, beslutade förskolenämnden om ett uppdrag att, i samverkan 
med grandskolenämnden, ta fram en plan för att lösa förskolans kortsiktiga 
behov av lokaler. Arbete med att utveckla planer och att lösa lokalbehovet 
har skett fortlöpande och ärendet rapporteras nu åter till förskolenämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Förskolenämnden har tagit del av rapport daterad 2021-03-23 angående 
plan för att lösa förskolans kortsiktiga lokalbehov och lägger den till 
handlingarna.

2. Förskolenämnden beslutar att det fortsatta arbetet med förskolans lång- 
och kortsiktiga lokalbehov täcks av lolcalbehovsplan, områdesanalyser och 
investeringsplan.

3. Uppdrag § 225/2018 - Uppdrag att, i samverkan med grandskolenämnden, 
ta fram en plan för att lösa förskolans kortsiktiga behov av lokaler avslutas.

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

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

Justerandes signatur

Itu/^
Utdragsbestvrkande
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§109 Dnr FSN 2021/00107-3.6.1

Ny förskola på Skälbyområdet prioriteras - återrapport av 
uppdrag

Beslut
Förskolenämnden följer den vidare hanteringen av ärendet via den ordinarie 
lokalplaneringsprocessen och avslutar uppdraget från 2021-01-29 § 25 om 
att ny förskola på Skälbyområdet prioriteras.

Ärendebeskrivning
Förskolenämnden har den 2021-01-29 § 25 gett barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet kring planering av 
förskolelokaler på Råby , Bäckby och Skälby enligt följande inriktning: ”Ny 
förskola på Skälbyområdet prioriteras antingen genom kommunal 
verksamhet eller att fristående tillåts etablering i befintliga eller nya lokaler.”

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplan 1928 för området Västra 
Skälby. I detaljplanen prövas möjlighet för förskola med 8 avdelningar. En 
ny förskola på västra Skälby är prioritet. Det innebär möjlighet för att ny 
förskola kan komma att etableras i Västra Skälby i fristående alternativt 
kommunal regi. Ärendet kommer att hanteras vidare inom den ordinarie 
planeringsprocessen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Förskolenämnden följer den vidare hanteringen av ärendet via den ordinarie 
lokalplaneringsprocessen och avslutar uppdraget från 2021-01-29 § 25 om 
att ny förskola på Skälbyområdet prioriteras.

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

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 110 Dnr FSN 2021/00108-3.6.1

Utred möjligheten att utöka den kommunala 
förskoleverksamheten vid Håkantorp alternativt Skälby IP - 
återrapport av uppdrag

Beslut
1. Förskolenämnden beslutar att godkänna alternativ 1 som vägval för vidare 
arbete utifrån ärende angående möjligheten att utöka den kommunala 
förskoleverksamheten vid Håkantorp alt Skälby IP beroende på skolans 
framtida placering

- Riva befintlig och bygga ny förskola

- Förskola med 8 avdelningar

2. Beslutet ovan gäller under försättningen att grundskolenämnden förordar 
samma alternativ.

Ärendebeskrivning
Den 29 januari 2021, § 25 gav förskolenämnden barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet kring planering av 
förskolelokaler på Råby, Bäckby och Skälby enligt följande inriktning:
”utred möjligheten att utöka den kommunala förskoleverksamheten vid 
Håkantorp alt Skälby IP beroende på skolans framtida planering.”

Barn och utbildningsförvaltningen har tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen arbetat fram två olika alternativ för att skapa en 
långsiktig lokallösning för nuvarande Håkantorp förskola och 
Håkantorpsskolan. I bilaga förskola och skola på Skälby presenteras 
förslagen som förvaltningen kan arbeta vidare med.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Förskolenämnden beslutar att godkänna alternativ 1 som vägval för vidare 
arbete utifrån ärende angående möjligheten att utöka den kommunala 
förskoleverksamheten vid Håkantorp alt Skälby IP beroende på skolans 
framtida placering

Riva befintlig och bygga ny förskola och grundskola

Förskola med 8 avdelningar

2-parallellig skola åk, F-6

Särskola med plats för cirka 35-40 elever

2. Beslutet ovan gäller under försättningen att grundskolenämnden förordar 
samma alternativ.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar på att ändra del av beslutsformuleringen 
punkt 1 från:

"-Riva befintlig och bygga ny förskola och grundskola

- Förskola med 8 avdelningar

- 2-parallellig skola åk, F-6

- Särskola med plats för cirka 35-40 elever" 

till:

"- Riva befintlig och bygga ny förskola

- Förskola med 8 avdelningar"

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med egna ändringar.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
med egna ändringar, med bifall från henne själv, och att förskolenämnden 
beslutar enligt det.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§111 DnrFSN 2021/00200-3.6.1

Byggnation av förskola vid Ekbergaskolan

Beslut
Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att gå 
vidare med planerna på att etablera en förskola i anslutning till 
Ekbergaskolan i enlighet med alternativ 1 i utredningen ” Ekbergaskolan - 
alternativ för vidare arbete” och i samverkan med grundskolenämnden.

Arendebeskrivning
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 tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen arbetat fram olika alternativ för att skapa en 
långsiktig lokallösning för Ekbergaskolan. I utredningen ” Ekbergaskolan - 
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). Härmed föreslås förskolenämnden ge 
förvaltningen i uppdrag att gå vidare med planerna på att etablera en förskola 
i anslutning till Ekbergaskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att gå 
vidare med planerna på att etablera en förskola i anslutning till 
Ekbergaskolan i enlighet med alternativ 1 i utredningen ” Ekbergaskolan - 
alternativ för vidare arbete” och i samverkan med grundskolenämnden.

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

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§112 Dnr FSN 2021/00270-3.6.3

Godkännande av hyresoffert - Skallbergets förskola 
nybyggnation

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 113 Dnr FSN 2021/00007-3.6.1

Information om lokaler och investeringar 2021

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

Justerandes signatur

|aa/
Utdragsbestvrkande
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§ 114 Dnr FSN 2020/00457-2.6.1

Kostnadsberäkning för inköp/hyra av bussar till mobil 
förskoleverksamhet - återrapport

I
Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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