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§234 DnrFSN 1809198-

Protokollsjustering

Beslut
Förskolenämnden utser Micael Larsson (KD) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

Utdragsbestvrkande
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§235 Dnr FSN 1809199-

Godkännande av föredragningslistan samt beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Förskolenämnden godkänner föredragningslistan med föreslaget tillägg.

2. Ärende 1 till och med 10 på föredragningslistan är offentliga.

Ärendebeskrivning
Förskolenämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska vara 
öppna för allmänheten. Ärendet "Direktören informerar" läggs till 
föredragningslistan som punkt 6.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§236 DnrFSN 2021/00023-1.4.2

Redovisning av delegationsbeslut till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisade i diarieserien FSN från och med 4 oktober till 
och med 31 oktober 2021 redovisas för nämnden.

Justera/des signatur , Utdragsbestyrkande
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Redovisning av postlista till förskolenämnden

Beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie FSN från och med 4 oktober till och med 
31 oktober 2021 redovisas för nämnden.

§ 237 Dnr FSN 2021/00024-1.4.2

A' ]
Jus en

%

ndes signatur

r
fö

Utdragsbestyrkande
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§238 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 4 oktober till och med 
31 oktober 2021 samt beredningsutskottets sammanträdesprotokoll från den 
26 oktober 2021 redovisas för nämnden.

Jus te andes signatur Utdrassbestvrkande
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§ 239 Dnr FSN 2021/00026-1.3.3

Direktören informerar 2021

Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör, informerar om aktuella frågor.

h

Jui terkndes signatur Utdragsbestyrkande
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§240 Dnr FSN 2020/00812-1.3.6

Information om regionens mottagning för tidiga insatser

Ärendebeskrivning
Ingrid Meissner, projektledare, Region Västmanland, och John-John 
Emstsson, enhetschef stöd och utveckling förskola, informerar om regionens 
mottagning för tidiga insatser.

Utdraesbestyrkande
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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.

§ 241 Dnr FSN 2021/00194-1.4.2

:randes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 242 Dnr FSN 2021/00593-1.4.1

Information om förskolenämndens verksamhetsbudget 2022

Ärendebeskrivning
Ärendet handlar om att informera om tidplan, processen och 
budgetförutsättningar för att ta fram förskolenämndens verksamhetsbudget 
för 2022. Verksamhetsbudgeten beskriver ekonomiska förutsättningar, 
kostnadsutvecklingen och barnantal. Budgeten redovisas på totalnivå för 
respektive verksamhetsområde, resultatkrav per enhet samt verksamhetsmått 
per område. Beslut om verksamhetsbudgeten är planerad att ske i januari.
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§243 Dnr FSN 1823823-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Rebecky Dejby (MP) frågar hur det går med kombitjänstema inom forskola 
som innebär både köksarbete och barnomsorg. Anna Olofsson Carstedt, 
verksamhetschef förskola, svarar, att det är ett nytt upplägg som behöver ges 
lite tid och att det är viktigt att det framgår för vikarier att de både ska ta 
hand om barn och bemanna kök.

14 (26)

Utdraasbestyrkande
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§ 244 Dnr FSN 2021/00198-1.4.2

Månadsrapport oktober

Beslut
Förskolenämnden godkänner månadsrapport för oktober 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 oktober 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

15(26)

Jus 'andes signatur Utdragsbestyrkande
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§245 DnrFSN 2021/00199-1.4.1

Verksamhetsplan 2022 - överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Nämnden ska på det extrainsatta sammanträdet i slutet av november fatta 
beslut om sin verksamhetsplan för 2022, med budget och prislistor, 
intemkontrollplan, mål och nyckeltal. Nämndens verksamhetsplan ska 
baseras på den årsplan som kommunfullmäktige fastställer. I år kommer 
kommunfullmäktige att besluta om sin årsplan i slutet av oktober. För att 
nämnden ska ges god möjlighet att styra förvaltningen genom sin 
verksamhetsplan, sker en överläggning vid nämndens ordinarie sammanträde 
i november.

Jillterandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 246 Dnr FSN 2021/00003-1.4.2

Verksamhetsinformation 2021 - regelbunden redovisning till 
förskolenämnden

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar Anna Olofsson Carstedt, förskolans 
verksamhetschef, om aktuellt läge i verksamheten. Den 29 november är det 
kompetensutvecklingsdag för förskolans personal på temat "språkandets 
pedagogik" som förskolenämndens ledamöter och ersättare bjuds in till.

Justen ndes signatur Utdragsbestyrkande
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Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar förskolans verksamhetschef om avvikelser 
avseende viktiga kvalitetsparametrar.

§ 247 Dnr FSN 2021/00004-1.4.2
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§ 248 Dnr FSN 2021/00005-6.0.5

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar 
- fristående verksamheter

Ärendeb eskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om avvikelser avseende 
viktiga kvalitetsparametrar rörande fristående verksamheter.

19(26)

Utdraesbestyrkande
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§ 249 Dnr FSN 2021/00006-6.2.4

Information om fristående verksamheter

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om fristående verksamheter.

Jus Utdragsbestyrkande

20 (26)



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Förskolenämnden 2021-11-12

§ 250 Dnr FSN 2021/00109-3.6.1

Fördjupad områdesanalys Bäckby - överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen genomfört en fördjupad områdesanalys över Bäckby, 
inklusive ärende FSN 2021/109 Uppdrag - att fortsätta arbetet kring 
planering av förskolelolcaler på Råby-, Bäckby- och Skälby enligt följande 
inriktning: utred möjligheten att utveckla förskoleverksamheten och ersätta 
lokalerna vid Hällbyhuset. Analysen presenterar nuläge, samt möjligheter 
och alternativ till riktning för vidare arbete med förskolelokaler i området.

Jusl Utdraasbestyrkande

21 (26)
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§ 251 Dnr FSN 2021/00110-3.6.1

Fördjupad områdesanalys Råby

Beslut
1. Förskolenämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.

2. Uppdrag FSN 2021-01-29 § 25: att fortsätta arbetet kring planering av 
förskolelokaler på Råby-, Bäckby- och Skälby enligt följande inriktning: 
utred möjligheterna för utbyggnad av ny förskola på Råby, avslutas och 
ärendet återgår till den ordinarie lokalplaneringsprocessen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen genomfört en fördjupad områdesanalys över Råby, 
inklusive ärende FSN 2021/00110 Uppdrag - att fortsätta arbetet kring 
planering av förskolelokaler på Råby-, Bäckby- och Skälby enligt följande 
inriktning: utred möjligheterna för utbyggnad av ny förskola på Råby. 
Analysen presenterar nuläge, samt möjligheter och förslag till riktning för 
vidare arbete med förskolelokaler i området.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare informerat förskolenämnden 
om områdesanalysen.

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

1. Förskolenämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.

2. Uppdrag FSN 2021-01-29 § 25: att fortsätta arbetet kring planering av 
förskolelokaler på Råby-, Bäckby- och Skälby enligt följande inriktning: 
utred möjligheterna för utbyggnad av ny förskola på Råby, avslutas och 
ärendet återgår till den ordinarie lokalplaneringsprocessen.

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.
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§ 252 Dnr FSN 2021/00568-1.7.1

Komplettering av yttrande till byggnadsnämnden över 
Granskning för detaljplan för Fredriksdal, Gäddeholm, Västerås, 
Dp1895

Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens kompletterade 
förslag till yttrande, daterat 2021-10-19, som sitt eget och överlämnar det till 
byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplan 1895 för Fredriksdal, 
Gäddeholm, Västerås. Detaljplanen är nu utställd för granskning och 
förskolenämnden har möjlighet att yttra sig över detaljplanens nuvarande 
form. Förskolenämnden har tidigare yttrat sig under samråds skedet. I 
samrådsbeskrivningen på sidan 15 och 16 beskrivs hur nämndens yttrande i 
samrådsskedet har hanterats.

Detaljplanen möjliggör för en ny förskola med plats för upp till 144 barn. 
Förskolans placering har ändrats sedan samrådsskedet och ligger på ny plats. 
I detaljplanen beskrivs förutsättningarna för en ny förskola/skola på platsen.

I detaljplanen beskrivs vilka utredningar som genomförts.

Det har framkommit att det finns flera olika uppgifter i detaljplanen och 
plankartan angående byggrätten på förskolegården. Utifrån den 
informationen föreslår bam- och utbildningsförvaltningen att yttrandet 
kompletteras med att stycke två ändras enligt det nya förslaget till yttrande.

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

Förskolenämnden antar bam- och utbildningsförvaltningens kompletterade 
förslag till yttrande, daterat 2021-10-19, 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.

Kopia till
Byggnadsnämnden

23 (26)

Utdragsbestvrkande
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§253 Dnr FSN 2021/00002-1.4.2

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 i ärendet.

å
Ji stelandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 254 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.

25 (26)

Utdragsbestyrkande
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§ 255 Dnr FSN 2021/00643-3.6.1

Godkännande av hyresoffert - Goto förskola
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ustprandes signatur Utdragsbestyrkande


