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Förskolenämnden, Individ och familjenämnden

Svar på Motion från (V) om förskoleplats till barn som bor på
skyddat boende
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första och fjärde att-sats föranleder ingen åtgärd.
2. Motionens andra och tredje att-sats avslås.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Olle Kvarnryd (V), Harri Åman (V) och Agneta
Hermansson (V) har i en motion med rubriken Motion från (V) om
förskoleplats till barn som bor på skyddat boende föreslagit att
1. Förskolenämnden ska erbjuda barn som bor på skyddat boende en
förskoleplats, med minst 3 timmar per dag i veckan.
2. Förskolenämnden utbildar personal vid minst två förskolor kring barn
som har upplevt eller blivit utsatta för våld.
3. De förskolor som har fått ovan nämnda utbildning erbjuder
skyndsamt förskoleplats för barn som bor på skyddat boende.
4. De pedagogiska nämnderna tar fram ”skyddade” rutiner när det gäller
barn som bor på skyddat boende.
Kommunfullmäktige har den 14 december 2017 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Förskolenämnden och Individ- och
familjenämnden.
Förskolenämnden och Individ- och familjenämnden har inkommit med
remissvar.
Beslutsmotivering
Förskolenämnden och Individ- och familjenämnden har inkommit med i
huvudsak följande synpunkter:
Förskolenämnden har gett ett uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen
om en översyn med syfte att säkerställa att plats på förskolor erbjuds till barn
som bor i skyddat boende. Översynen har påbörjats hösten 2017 och
innefattar motionärernas förslag om såväl rutiner för erbjudande av plats som
att stadens förskolor ska ha den kompetens som krävs för att möta de barn
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som upplevt eller utsatts för våld. I översynen ingår också att säkerställa
tydliga och säkra rutiner kring hanteringen av skyddade uppgifter.
Förskolenämnden påpekar att det vore olämpligt att placera barn som bor på
skyddat boende på specifikt utvalda förskolor. Dels för att vägledande för
barns placering ska vara vårdnadshavares önskemål, dels för risken att det
blir lättare för utomstående att få kännedom om placeringen.
Individ- och familjenämnden påpekar en problematik gällande nämndens
möjligheter att bidra i de lägen då ett skyddat boende sker för en familj där
bosättningskommunen är en annan än Västerås. Nämnden delar också
förskolenämndens synpunkter på att det vore olämpligt att koncentrera en
sådan verksamhet till några få förskolor.
Av nämndernas yttrande följer att förslaget är att motionens första, tredje och
fjärde att-sats inte föranleder någon ytterligare åtgärd och att motionens
andra att-sats avslås.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet.
Ekonomisk bedömning
Beslutsförslaget ger inga ekonomiska effekter.
Hållbar utveckling
Beslutsförslaget har ingen direkt negativ effekt gällande hållbar utveckling
medan den verksamhet som motionen relaterar till är långsiktigt viktig.
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Förskolenämnden
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (V) om
förskoleplats till barn som bor på skyddat boende
Beslut
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat
2018-01-30, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Vänsterpartiet gällande
förskoleplats till barn som bor på skyddat boende till bland annat
förskolenämnden för yttrande. Motionen är undertecknad av Anna Maria
Romlid (V), Olle Kvarnryd (V), Harri Åman (V) och Agneta Hermansson
(V). I motionen föreslås:
Att förskolenämnden ska erbjuda barn som bor på skyddat boende
förskoleplats, med minst 3 timmar per dag i veckan.
Att förskolenämnden utbildar personal vid minst två förskolor kring barn
som upplevt eller blivit utsatta för våld.
Att de förskolor som fått ovan nämnda utbildning skyndsamt erbjuder
förskoleplats för barn som bor på skyddat boende.
Att de pedagogiska nämnderna tar fram ”skyddade rutiner” när det gäller
barn som bor på skyddat boende.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 14 mars 2018.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande den 30 januari 2018
lämnat följande förslag till beslut:
Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat
2018-01-30, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Amanda Agestav (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Patrik Skanser
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Kommunstyrelsen

Yttrande över motion från Vänsterpartiet om förskoleplats till
barn som bor på skyddat boende
Barn- och utbildningsförvaltningen har under slutet av 2017 påbörjat en
översyn kring placering av barn som bor på skyddat boende. Översynen görs
med anledning av ett uppdrag från förskolenämnden och utifrån
förskolenämndens pedagogiska ansvar. Syftet med översynen är att
säkerställa att plats på förskolor erbjuds till barn som bor på skyddat boende.
När en ansökan om förskoleplats kommer in till kommunen görs det alltid en
behovsbedömning utifrån den information som lämnats i ansökan. Denna
görs utifrån vårdnadshavares sysselsättning och/eller barnets eget behov.
Behovsbedömningen görs utifrån samma premisser för alla barn. Om den
görs utifrån barnets eget behov så är det, precis som det låter, barnets
individuella situation, förutsättningar och behov som avgör i vilken
omfattning barnet har rätt till förskoleplats. I motionen föreslås att barn som
bor på skyddat boende ska erbjudas plats i förskola tre timmar per dag.
Enligt skollagen har barn, från det år barnet fyller tre, rätt till placering i
förskola om 525 timmar/år, vilket motsvarar 15 timmar i veckan eller tre
timmar per dag. Förskolenämnden anser att det finns anledning att se över
behovsbedömningen för barn som bor på skyddat boende i det arbete barnoch utbildningsförvaltningen har påbörjat i frågan.
Förskolenämndens strävan är att personal på stadens förskolor ska ha den
kompetens som krävs för att klara sitt uppdrag. Detta inkluderar kompetens
att möta de barn som har upplevt eller utsatts för våld. Detta behov finns i
alla förskolor, då det kan antas att det finns barn som har upplevt eller utsatts
för våld utan att det kommit till personalens kännedom.
Förskolenämnden anser inte att det vore lämpligt att placera barn som bor på
skyddat boende på specifikt utvalda förskolor. Vårdnadshavarens önskemål
ska vara vägledande i placeringen av barn på förskola, oavsett om barnet i
fråga bor på skyddat boende. Därtill ser förskolenämnden en risk i att
uttryckligen utse ett begränsat antal förskolor att ta emot barn med
skyddsbehov. Detta främst på grund av att den eller de personer som barnet
skyddas från lättare kan få kännedom om vilken förskola barnet vistas på.
Förskolenämnden anser däremot att det är viktigt att utreda möjligheten att
erbjuda en skyndsam placering för de barn som bor på skyddat boende.
Dagens regelverk särskiljer inte handläggningen av ansökningar som gäller
barn som bor på skyddat boende från de som inte gör det.
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Förskolenämnden anser att det är viktigt att det finns tydliga och säkra
rutiner kring hanteringen av skyddade uppgifter och information kring barn
som bor på skyddat boende. Att säkerställa detta ingår i det arbete som barnoch utbildningsförvaltningen påbörjat i frågan.
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Individ- och familjenämnden
§ 77

Dnr IFN 2017/00723-1.7.1

Motion från (V) - Förskoleplats till barn som bor på skyddat boende
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet som sitt eget och överlämnar
det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lagt fram en motion om att Västerås stad ska erbjuda
förskoleplats till de barn som bor tillfälligt på ett skyddat boende i kommunen.
Härtill kommer att kommunen behöver arbeta mer strukturerat med skyddade
uppgifter för dessa barn, bland annat genom att de pedagogiska nämnderna tar
fram ”skyddade rutiner”.
Särskilt yttrande
Tobias Revenäs (L) lämnar in ett särskilt yttrande:
”Nämndens bedömning är att för de flesta av barnen som bor på skyddat boende
vore det positivt att kunna få vistas på en förskola.
Detta för att ges en möjlighet till att normalisera tillvaron, få tillgång till
pedagogisk verksamhet och träffa andra barn.”
Proposition
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Remissvar – Motion från Vänsterpartiet om förskoleplats till barn
som bor på skyddat boende
Individ- och familjenämnden tar inte ställning till motionen i sak då den utgör en
förskolefråga, vilket hanteras av en annan nämnd inom kommunen. Nämnden
vill dock lämna följande synpunkter:
Enligt 2a kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL) ansvarar bosättningskommunen för
det stöd och den hjälp som den enskilde behöver då den enskilde är bosatt i en
annan kommun än vistelsekommunen. Detta innebär att i de fall då barn från en
annan kommun tillfälligt bor på ett skyddat boende i Västerås stad (kommunen)
så faller dessa barn inte in under Individ- och familjenämndens ansvar och
socialtjänsten i kommunen har i många fall inte ens vetskap om att dessa barn
vistas i kommunen. Det gäller dock bara så länge inte anknytningen till
vistelsekommunen blir så stark att den kommunen istället bör ses som
bosättningskommun. I så fall kan en begäran om överflyttning ske enligt 2a kap.
10 § SoL. Detta är vanligtvis inte fallet då föräldern och barnet tillfälligt är
placerad på skyddat boende inom kommunen, men inte har för avsikt att efter
flytt från det skyddade boendet stanna i kommunen. Att ett barn har en
förskoleplats i kommunen stärker dock barnets anknytning till kommunen och
kan leda till att barnet kan anses ha sitt hemvist här. Detta skulle således leda till
att Individ- och familjenämnden tar över ansvaret för den enskilde.
Individ- och familjenämnden ställer sig mycket positiv till utbildning och ökad
kompetens hos förskolepersonal om barn som har upplevt eller blivit utsatta för
våld, men nämnden ser en stor risk med att utse ett par förskolor som ska
erbjuda plats till dessa barn. Om det finns utpekat specifika förskolor som
arbetar med detta så ökar risken för att våldsutövaren hittar barnen. Det finns
även barn inom kommunen med skyddade personuppgifter som inte är placerade
på skyddat boende och som har förskoleplats inom kommunen. Nämnden ser det
därför istället som önskvärt att personal på samtliga förskolor inom kommunen
utbildas i detta.
Nämnden anser inte att det tydligt framgår vad motionen menar att de
”skyddade rutiner” som föreslås ska tas fram av de pedagogiska nämnderna ska
innehålla. Nämnden har tagit fram egna rutiner för barns skolgång i samband
med skyddat boende. Bilagerat till denna rutin finns Skolverkets förslag på
handlingsplan (Skolverkets stödmaterial – Unga med skyddade personuppgifter,
bilaga 1). Denna handlingsplan från Skolverket kan dock användas som ett stöd
för de pedagogiska nämnderna vid utformandet av egna rutiner i den
utsträckning sådana inte redan föreligger.

