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§87 Dnr FSN 1809198-

Protokollsjustering

Beslut
Förskolenämnden utser Abdullahi Abukar Muddei (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§88 Dnr FSN 1809199-

Godkännande av föredragningslistan samt beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Förskolenämnden godkänner föredragningslistan med föreslagna 
ändringar.

2. Paragraferna 87 till och med 102 på föredragningslistan är offentliga.

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

Ärendet "Information om resultatet av handlingsplanen för 
digitaliseringsstrategin för BUF 2021 samt handlingsplan 2022" föreslås 
utgå och ärendet "Extra nämndsammanträde för beslut om revidering av 
regler för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg" föreslås 
läggas till föredragningslistan.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§89 Dnr FSN 2022/00015-1.4.2

Redovisning av delegationsbeslut till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisade i diarieserien FSN från och med 2022-03-14 
till och med 2022-04-18 redovisas för nämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§90 DnrFSN 2022/00016-1.4.2

Redovisning av postlista till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista för diarieserien FSN från och med 2022-03-14 till och med 2022- 
04-18 redovisas för nämnden.

Utdragsbestyrkande
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§91 DnrFSN 2022/00017-1.4.2

Delgivningar till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delgivningar redovisade i diarieserien FSN från och med 2022-03-14 till och 
med 2022-04-18 redovisas för nämnden.

Jusfferandes signatur Utdragsbestvrkande
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§92 Dnr FSN 2022/00018-1.3.3

Direktören informerar

Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör, informerar förskolenämnden om aktuella frågor:

- ökade kostnader p.g.a. världsläget.

- förvaltningens arbete med att ta emot flyktingar från Ukraina i sina 
verksamheter.

- tilldelning i upphandlingen av nytt skoladministrativt IT-stöd.

Juste Utdraasbestyrkande
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§93 Dnr FSN 2022/00218-1.4.1

Information om översyn av ersättningsmodeller

Ärendebeskrivning
Som en del i årsplaneringen av budgetarbetet för 2023 sker under våren en 
utvärdering av ersättningsmodellema och behov av eventuella justeringar.

Synpunkter inhämtas från kommunala utföraren, nämnden samt fristående 
utförare.

Tidplanen innefattar information på nämnden i april, överläggning i maj och 
eventuella beslut om ändringar i ersättningsmodellema i juni.

Översyn av Omsorg på annan tid, ”Nattis”

Vid översynen av ersättningsmodeller har bam- och utbildningsförvaltningen 
kommit fram till att det inför 2023 behöver tas fram en ersättningsmodell för 
Omsorg på annan tid, dvs ”Nattis”.

Gmnden till att frågan lyftes var att verksamheten idag endast regleras i 
förskolenämndens reglemente, men finansieringen sker från såväl från 
gmndskolenämnden (för bam i skolåldern) och förskolenämnden (för bam i 
förskoleåldern). I nuläget finns ingen separat ersättningsmodell för ”Nattis”, 
utan verksamheten får förskole- samt fritidshemsersättning för de inskrivna 
barnen. En ramjustering från gmndskolenämnden till förskolenämnden 
kommer att behöva göras. För att veta vilket belopp som ska justeras 
behöver dock en översyn av ersättningsmodellen göras innan för att 
säkerställa att det blir ett så korrekt belopp som möjligt som flyttas från 
gmndskolenämnden till förskolenämnden. Detta är något som det råder 
samsyn kring inom förvaltningen, då det idag finns en del oklarheter om 
vilket ramverk som finns för verksamheten.

Bland annat upplever kommunala utföraren att det idag är otydligt hur 
verksamheten ska organiseras och det saknas riktlinjer för hur exempelvis 
personaltäthet ska se ut och hur närvarorapportering ska ske. Det är också 
otydligt om verksamheten ska erbjuda plats för bam i behov av särskilt stöd, 
då det i dagsläget inte utgår någon ekonomisk ersättning utöver 
gmndbeloppet.

Vidare menar Hemkommun och kansli att ställning behöver tas om hur 
finansiering av verksamheten ska gå till. Antingen kan en ersättning per bam 
betalas ut per månad, eller så kan verksamheten finansieras med en ram. 
Båda alternativen innebär för- och nackdelar, vilka behöver redas ut innan 
beslut fattas.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§94 Dnr FSN 2022/00122-1.4.2

Månadsrapport för förskolenämnden 2022

Beslut
Förskolenämnden godkänner månadsrapport för mars 2022 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 2022 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

Utdragsbestyrkande
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§95 DnrFSN 2021/00680-2.5.8

Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022: 
fördelning mellan fristående och kommunala förskolor

Beslut
Förskolenämnden beslutar

1. att statsbidraget fördelas utifrån samma beräkningsgrund som 
statsbidraget utbetalats från Skolverket. Fördelningen görs utifrån en modell 
med 50 % socioekonomisk viktning och 50 % baserat på ett fast belopp per 
barn. Barnantalet baseras på antalet inskrivna och i Västerås kommun 
folkbokförda bam per den 15 januari 2022.

2. att den del av statsbidraget som tillfaller den kommunala utföraren 
utbetalas i sin helhet till verksamhetsområdet, medan de fristående 
förskolornas del utbetalas till respektive förskoleenhet.

Ärendebeskrivning
De tidigare statsbidragen för mindre barngrupper och för kvalitetshöjande 
åtgärder har till 2022 slagits samman till ett enda statsbidrag för 
kvalitetshöjande åtgärder.

Skolverket har beslutat om att Västerås Stad tilldelas 25.942 tkr i bidragsram 
för 2022. Under förutsättning att Kommunstyrelsen fastställer belopp som 
avser Skultuna kommundelsnämnd, återstår 25.132 för Förskolenämnden att 
fördela. Skolverket får endast fördela statsbidraget till kommuner men 
statsbidraget kan användas för insatser både inom kommunala och fristående 
förskolor.

Statsbidraget får användas till:

* att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med 
Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan

* att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan

* kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i 
barngrupper i förskolan.

Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan är satt till 6-12 
barn för barn i åldern 1-3 år och 9-15 för barn i åldern 4-5 år.

Statsbidraget ska användas till insatser som genomförs under perioden 1 
januari - 31 december 2022.

Detta statsbidrag ska återredovisas till Skolverket under kvartal 1 2023. 
Därför ska samtliga huvudmän för förskoleverksamheten i Västerås 
kommun, som tagit del av statsbidraget, återredo visa till utsedd tjänsteperson 
enligt delegationsordningen hur pengarna använts i ovan angivna punkter.

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

Förskolenämnden beslutar

1. att statsbidraget fördelas utifrån samma beräkningsgrund som 
statsbidraget utbetalats från Skolverket. Fördelningen görs utifrån en modell 
med 50 % socioekonomislc viktning och 50 % baserat på ett fast belopp per 
barn. Barnantalet baseras på antalet inskrivna och i Västerås kommun 
folkbokförda bam per den 15 januari 2022.

2. att den del av statsbidraget som tillfaller den kommunala utföraren 
utbetalas i sin helhet till verksamhetsområdet, medan de fristående 
förskolornas del utbetalas till respektive förskoleenhet.

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 sianatur Utdraasbestyrkande
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§96 DnrFSN 2022/00219-2.5.8

Fördelning av statsbidrag: Tillfällig förstärkning av statligt stöd 
2022 "skolmiljarden"

Beslut
1. Statsbidraget Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 fördelas till 
kommunala grundskolor, fritidshem, särskolor i Västerås samt motsvarande 
verksamhetsformer i fristående regi både i Västerås och i annan kommun 
med 147 kr per barn inom förskolan och den pedagogiska omsorgen.

2. Utbetalning sker i samband med ordinarie resursfördelning den 15 maj.

3. Barn- och utbildningsförvaltningen ska återrapportera insatserna och vad 
de har givit för resultat i den kommunala verksamheten i samband med 
verksamhetsberättelsen.

Ärendebeskrivning
Enligt Skolverkets regleringsbrev ska de betala ut högst 1 400 000 000 
kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för att 
minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till 
följd av covid-19-pandemin. Det tillfälliga statsbidraget fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen. 
Medel ska under 2022 användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 
Västerås kommun har fått 21 264 482 kr för detta.

De extra medel som tilldelats nämnden ska enligt beslutet till viss begränsad 
del gå till förskolan samt den pedagogiska omsorgen. Enligt beslutet handlar 
det om 147 kr/bam. Bidraget ska fördelas lika till elever i fristående och 
kommunala verksamheter. För att snabbt och tillfullo få ut statsbidraget i 
verksamheterna föreslår förvaltningen att bidraget fördelas per folkbokfört 
barn i Västerås kommun som går i Västerås kommunala verksamheter eller i 
fristående verksamheter och baseras på antal inskrivna i verksamheten den 
15 januari 2022.

Av bilaga tillhörande ärendet framgår bidragets storlek till den kommunala 
huvudmannen i Västerås respektive till fristående huvudmän, oavsett vilken 
ort den fristående bedriver verksamhet i.

Bidraget föreslås betalas ut den 15 maj i samband med ordinarie 
resursfördelning.

Staten kräver ingen särskild uppföljning av hur dessa medel används.

Förvaltningen ska återrapportera insatserna och vad de har givit för resultat i 
den kommunala verksamheten i samband med verksamhetsberättelsen.

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

1. Statsbidraget Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 fördelas till 
kommunala grundskolor, fritidshem, särskolor i Västerås samt motsvarande 
verksamhetsformer i fristående regi både i Västerås och i annan kommun 
med 147 kr per barn inom förskolan och den pedagogiska omsorgen.

2. Utbetalning sker i samband med ordinarie resursfördelning den 15 maj.

3. Barn- och utbildningsförvaltningen ska återrapportera insatserna och vad 
de har givit för resultat i den kommunala verksamheten i samband med 
verks amhetsberättels en.

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
Handläggare för vidarebefordran till berörda

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§97 Dnr FSN 2022/00047-1.4.2

Uppföljning av verksamhetsbudget 2022

Ärendebeskrivning
Verksamhetsbudgeten är beslutad av förskolenämnden den 28 januari 2022. 
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 Dnr FSN 2022/00130-3.1.3

Beslut om hantering: Nämndinitiativ från Moderaterna - 
Områdesanalys Dingtuna, Rytterne och Kvicksund

Beslut
1. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.

2. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att på nästa nämnd redovisa 
hur långt man har kommit med områdesanalysen.

Reservation
Marie Brandstedt (M), Kerstin Nilsseng (M) och Micael Larsson (KD) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

”Vi från moderaterna och kristdemokraterna anser att en områdesanalys bör 
starta omgående för att tydliggöra hur plats situationen ser ut och att snabbt 
komma fram till åtgärdsplan så att vi kan säkerställa att barn får plats på 
förskolor i deras närområden”

Ärendebeskrivning
Marie Brandstedt, Irene Hagström och Kerstin Nilseng, Moderaterna, har i 
ett nämndinitiativ med rubriken ”Områdesanalys Dingtuna, Rytterne och 
Kvicksund” föreslagit:

- Att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en 
områdesanalys omgående på Dingtuna, Rytterne och Kvicksund samt de 
områden som berörs närmast av dessa.

- Att barn- och utbildningsförvaltningen efter områdesanalysen utreder 
lämpliga åtgärder för att i tid se till att platsbristen uteblir.

Nämndinitiativet har den 25 februari 2022, § 46 anmälts till 
förskolenämnden för beredning.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet inte 
föranleder någon ytterligare åtgärd mot bakgrund av att bam-och 
utbildningsförvaltningen, inom ordinarie lokalplaneringsprocess, 
tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen redan sedan tidigare 
påbörjat arbetet med en områdesanalys för område Kvicksund, Rytterne, 
Dingtuna och Barkarö. Områdesanalysen behandlar de båda att-satser som 
föreslås i nämndinitiativet.

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

Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Förskolenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-29

19(39)

Yrkanden
Marie Brandstedt (M), Kerstin Nilsseng (M) och Mikael Larsson (S) yrkar 
avslag på förvaltningens förslag på beslut.

Marie Brandstedt (M), Kerstin Nilsseng (M) och Mikael Larsson (S) yrkar 
på att nämndinitiativet bifalls.

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

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar på tillägget att förskolenämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att på nästa nämnd redovisa hur långt man har 
kommit med områdesanalysen.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
förvaltningens förslag, enligt Vicki Skure Erikssons (C) yrkande, dels 
avslag, enligt Marie Brandstedt (M), Kerstin Nilsseng (M) och Micael 
Larssons (KD) yrkande. Ordförande föreslår en propositionsordning där de 
båda förslagen ställs mot varandra. Propositionsordningen godkänns och 
genomförs. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag till beslut.

Vidare finner ordförande att det finns ett förslag om tillägg, enligt Vicki 
Skure Erikssons (C) yrkande, med bifall från henne själv, och att 
förskolenämnden beslutar enligt det.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§99 DnrFSN 2022/00129-1.5.2

Beslut om hantering: Nämndinitiativ från Moderaterna - Min vän 
polisen

Beslut
1. Nämndinitiativet avslås.

2. Idéerna från nämndinitiativet tas med i samarbetet samverkan 
trygghetsrådet.

Reservation
Marie Brandstedt (M), Kerstin Nilsseng (M) och Micael Larsson (KD) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

"Polisen har varit delaktig i framtagandes av initiativet. Det är väl 
genomarbetat och något som såväl polis som personal på förskolan anser 
vara efterlängtat, vilket gör att vi anser beslutet mycket olyckligt. Barnen 
behöver få se polisen som en trygg punkt och genom att intitiera detta 
samverkansprojekt så får också polisen en möjlighet att stötta personal i det 
arbetet och personal på förskolan kan stötta polisen i hur man bemöter små 
barn i olika sammanhang"

Ärendebeskrivning
Moderaterna har i ett nämndinitiativ med rubriken ”Min vän- polisen”, 
föreslagit samarbetsprojekt mellan förskola och polis med syfte att skapa en 
positiv bild av polisen som ger barnen en känsla av trygghet. Det ska uppnås 
genom att pedagogerna lär sig hur de ska tala om polisen och deras arbete 
och att polisen i mån av tid besöker förskolorna vilket kan stärka barnens 
självkänsla och minska risken att de lockas till kriminalitet.

Initiativet består av två förslag:

* att barn- och ungdomsförvaltningen initierar ett samarbetsprojekt mellan 
skolpolis och förskolan för att synliggöra polisen i ett trygghetsperspektiv 
och dess viktiga arbete i vårt samhälle.

* att ett samverkansprojekt mellan skolpolis, förskolan och 
fritidsverksamheter där personal på förskolan får kompetensutbyte med 
polisen så att barnen får det bästa trygghetsperspektivet av polisen.

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

Nämndinitiativet avslås.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Marie Brandstedt (M), Kerstin Nilsseng (M) och Mikael Larsson (S) yrkar 
avslag på förvaltningens förslag på beslut.

Marie Brandstedt (M), Kerstin Nilsseng (M) och Mikael Larsson (S) yrkar 
på att nämndinitiativet bifalls.

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

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar på tillägget att idéerna från nämndinitiativet 
tas med i samarbetet samverkan trygghetsrådet.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
förvaltningens förslag, enligt Vicki Skure Erikssons (C) yrkande, dels 
avslag, enligt Marie Brandstedt (M), Kerstin Nilsseng (M) och Micael 
Larssons (KD) yrkande. Ordförande föreslår en propositionsordning där de 
båda förslagen ställs mot varandra. Propositionsordningen godkänns och 
genomförs. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag till beslut.

Vidare finner ordförande att det finns ett förslag om tillägg, enligt Vicki 
Skure Erikssons (C) yrkande, med bifall från henne själv, och att 
förskolenämnden beslutar enligt det.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 100 Dnr FSN 2020/00945-6.2.1

Revidering av Regler för ansökan och placering i förskola och 
pedagogisk omsorg

Beslut
Ärendet återremitteras eftersom nämnden har fått fel underlag i ärendet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade beslut i oktober 2021, §372 i ”Västerås stads 
årsplan för 2022 med utblick mot 2025”, att 7,5 miljoner kronor extra läggs 
till den satsning på utökad vistelsetid som påbörjades 2021, för att utjämna 
barns ojämlika uppväxtvillkor. Denna satsning innebär att barn från 3 års 
ålder som har föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande har rätt till 
25 timmars förskola i veckan från halvårsskiftet 2022.

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.

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

1. Förskolenämnden antar Regler för ansökan och placering i förskola och 
pedagogisk omsorg, daterad 2022-04-19.

2. Regler för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg 
daterad 2022-04-19 börjar gälla från och med 1 juli 2022.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar på att ärendet återremitteras eftersom 
nämnden har fått fel underlag i ärendet.

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

Utdragsbestyrkande
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§101 Dnr FSN 2022/00254-3.6.1

Uppdrag Orresta förskolepaviljong

Beslut
Att ge förvaltningen i uppdrag att snarast byta ut förskolepaviljongen vid 
Orresta förskola och att i samband med detta utreda möjligheten till en ny 
placering av paviljongen som möjliggör en bättre utomhusmiljö för barnen.

Ärendebeskrivning
Nuvarande förskolepaviljong är gammal och sliten och har stora brister 
bland annat gällande tillgänglighet och arbetsmiljö. I samband med byte av 
paviljong finns det möjlighet att se över en alternativ placering. Genom att 
exempelvis ställa paviljongen mot vägen så kan störningen från biltrafiken 
minska samtidigt som utomhusmiljön kan bli större och mer sammanhållen.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att snarast 
byta ut förskolepaviljongen vid Orresta förskola och att i samband med detta 
utreda möjligheten till en ny placering av paviljongen som möjliggör en 
bättre utomhusmiljö för barnen.

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

Kopia till
F astighetsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§102

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

/
/

/

Dnr FSN 1827135-

Utdragsbestyrkande
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Planeringsunderlag 2023-2026 - överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
I Västerås stad ska nämnderna varje vår besluta om ett planeringsunderlag. 
Planeringsunderlaget ska baseras på den planeringsinriktning som 
kommunstyrelsen normalt antar i februari. Planeringsunderlaget är sedan ett 
viktigt underlag till kommunfullmäktiges årsplan, som i år beslutas i 
november.

§ 103 Dnr FSN 2022/00046-1.4.1

Utdraesbestyrkande
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§104 DnrFSN 2022/00248-1.7.1

Yttrande till byggnadsnämnden över remiss - Lämna synpunkter 
inför begäran till länsstyrelsen om planeringsbesked över 
förslag till detaljplan för del av Tidö 1:347, Västerås, dp 1961

Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2022-04-08, som sitt eget och överlämnar det till 
byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en detaljplan för del av 
fastigheten Tidö 1:347 i Tidö, Västerås. Förskolenämnden bereds möjlighet 
att lämna synpunkter.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Syftet med begäran 
om planeringsbesked är att tidigt i processen säkerställa ett antagande av 
detaljplanen utifrån länsstyrelsens prövningsgrunder (11 kap. 10§ PBL).

Ingen gällande detaljplan finns för aktuellt område. I kommunens 
översiktsplan 2026 är planområdet inte utpekat för bostadsbebyggelse, utan 
markerat som ett av områden där turism, rekreation och utveckling av 
friluftsliv prioriteras.

Enligt ÖP 2026, ny bebyggelse kan medges för de som driver verksamheter 
som utvecklar turism och friluftsliv eller natur- och kulturvärden, då det ger 
förutsättningar för förenklad drift och tillsyn och bidrar till en levande 
landsbygd. Därigenom föreslås att nya byggnader ska ta hänsyn till de unika 
landskapsvärden som finns i området.

Sökande för ny detaljplan önskar att pröva möjligheten att bebygga delar av 
fastigheten Tidö 1:347 med bland annat upp till 48 småhus.

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

Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2022-04-08, som sitt eget och överlämnar det till 
byggnadsnämnden.

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

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 105 Dnr FSN 2022/00139-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över 
samverkansöverenskommelse barn och unga

Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2022-03-28, som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har översänt samverkansöverenskommelse barn och unga 
till bland annat förskolenämnden för yttrande.
Samverkansöverenskommelsen föreslås tecknas mellan Region Västmanland 
och kommunerna i Västmanland. Syftet med överenskommelsen är att stärka 
samverkan i frågor som rör barn och unga samt att klargöra roller och ansvar 
bland de olika aktörerna.

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 29 april 2022.

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

Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2022-03-28, som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrels en.

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
Kommunstyrels en

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 106 Dnr FSN 2021/00953-1.4.2

Verksamhetsinformation 2022 - regelbunden redovisning till 
förskolenämnden

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar Arma Olofsson Carstedt, förskolans 
verksamhetschef, om aktuellt läge i verksamheten.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 107 Dnr FSN 2021/00954-1.4.2

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§108 Dnr FSN 2021/00955-6.0.5

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar 
- fristående verksamheter

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Information om fristående verksamheter

Ärendebeskrivning
Sara Drew, strateg, informerar om fristående verksamheter.

§ 109 Dnr FSN 2021/00956-6.2.4

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§110 DnrFSN 2021/00957-1.4.2

Regelbunden uppföljning av platssituationen i förskolan

Ärendebeskrivning
Förskolenämnden beslutade den 27 januari 2017, § 8, att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att vid varje nämndsammanträde åter
komma med uppföljning och redovisning av platssituationen i förskolan. 
Ann-Margret Bäcklin, chef placeringsenheten, informerar.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§111 DnrFSN 2021/00958-3.6.1

Information om lokaler och investeringar 2022

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

Justerandes signatur
fe ^

Utdragsbestyrkande
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§112 Dnr FSN 2022/00332-1.7.1

Yttrande till byggnadsnämnden över Bygglov för ändrat 
användningssätt - ALLMOGEKULTUREN 5 (SVALGÅNGEN 1)

Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2022-04-27, och överlämnar det till byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har skickat en remissförfrågan gällande: 
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola på fastigheten 
Allmogekulturen 5 (Svalgången 1), Västerås. Ärende nr BY 2022-000247. 
Förskolenämnden ges tillfälle att yttra sig i ärendet.

Bygglovsansölcan avser ingen ombyggnad utan endast ändrad användning av 
lokal som idag nyttjas för förskoleverksamhet.

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

Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2022-04-27, och överlämnar det till byggnadsnämnden.

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

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

Kopia till
Byggnadsnämnden

35 (39)

Justerandes signatur Utdrassbestyrkande
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§113 DnrFSN 2022/00228-3.6.1

Information om Rönnby förskola nybyggnation

Ärendebeskrivning
Marie Nysveen, planerare, barn- och utbildningsförvaltningen, och Sahel 
Strömberg, planerare, teknik- och fastighetsförvaltningen, informerar om 
Rönnby förskola nybyggnation.

Justerandes signatur Al Utdragsbestyrkande
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§114 Dnr FSN 2022/00256-3.6.3

Godkännande av hyresoffert för nybyggnation inhyrning - 
Förseglets förskola

Beslut
1. Förskolenämnden godkänner hyresoffert avseende nybyggnation fastighet 
Förseglet 5, objekt 57157.

2. Om hyran avviker uppåt mer än 10 % måste ärendet tillbaka för beslut i 
nämnden.

Vicki Skure Eriksson (C), Jenny Boström (L), Marie Brandstedt (M), Maria 
Kesselring (S), Abdullahi Abukar Muddei (S), Vanja Åhlén (S), Anton 
Tysklind (S), Ewa Lindström-Bjöm (L), Rebecka Dejby (MP) och Kerstin 
Nilseng (M) lämnar följande särskilda yttrande:

"Det är viktigt att få fram förskolan på Förseglet så snart som möjligt. Tyvärr 
ser vi i Förskolenämnden att det nu endast blir en 4-avdelningsförskola och 
inte en 6-avdelningsförskola som nämnden hade fått med i planeringen i 
bygglovsprocessen.

Beslutet att minska antalet förskoleavdelningar utan att minska antalet 
bostäder kommer ge mycket negativa konsekvenser i en redan svår situation 
med stor brist på förskoleplatser. Endast 20% av barnen som bor på Öster 
Mälarstrand får något av de önskade platserna under vårterminen, vilket är 
under all kritik då vi i Förskolenämnden strävar mot att barn skall ha nära 
hemmet från sin förskola.

Vi är kritiska till att vår beställning på en 6-avdelningsförskola krympte till 
4-avdelningar utan att vi informerades. Vi vill med detta särskilda yttrande 
belysa att vi i Förskolenämnden är starkt kritiska till hur kommunikationen i 
fråga ha skett och hur processen har sett ut mot oss som sitter i nämnden. Det 
är ytterst nämnden som är ansvarig och det är nämnden som måste stå till 
svars för bristen av förskoleplatser.

Arbetet med att få fram tillräckligt med förskoleplatser är komplicerat inte 
minst i centrala delarna av Västerås och det innebär att fler förskoleplatser 
måste tillskapas på andra områden i centrala Västerås för att möta 
efterfrågan."

Ärendebeskrivning
Hyresofferten avser inhyrning av en förskola på Öster mälarstrand med 4 
avdelningar, ca 72 barn, med en bruttoarea (BTA) på ca 1 087 kvm. 
Hyresofferten är grundad på indikation av Bonova.

Teknik- och fastighetsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
har utvecklat arbetet kring att förtydliga hyresoffertema oavsett om det är

//

/
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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inhyrda lokaler eller egna lokaler. Målsättningen är att samtliga poster som 
ingår i hyreskontraktet för ett objekt ska ställas samman, så att den totala 
hyreskostnaden framgår.

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

1. Förskolenämnden godkänner hyresoffert avseende nybyggnation fastighet 
Förseglet 5, objekt 57157.

2. Om hyran avviker uppåt mer än 10 % måste ärendet tillbaka för beslut i 
nämnden.

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
Fastighetsnämnden
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§115 Dnr FSN 2021/00554-1.3.4

Extra nämndsammanträde för beslut om revidering av regler för 
ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg

Beslut
Förskolenämnden sammanträder den 3 maj 2022 kl 12:45.

Ärendebeskrivning
Förskolenämnden föreslås ha ett extra sammanträde den 3 maj 2022 kl 12:45 
för beslut om revidering av regler för ansökan och placering i förskola och 
pedagogisk omsorg.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande


