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Plats och tid

Ekströmska, Värjan, klockan 08:30 - 11:03 (ajourneras 09:22-09:45)

Beslutande

Björn Larsson (S), ordförande
Rafal Wisniewski (M)
Stefan Krstic (L)
Inger Eriksson (S)
Johan Lidén (S)
Daniel Johanson (S) ersätter Åsa Kullgren (S)
Kristina Söderström (C)
Patrick Sannetjärn (M)
Monicka Larsson (V)
Elin Blomberg (SD)
Fredrik Jonasson (SD)

Ersättare

Christa Opava (S)
Mohammed Reza Kouchaki (M)
Petra Haddad (MP)
Susanne Östling (SD)

Övriga närvarande

Utses att justera

Ingrid Sköldmo, förvaltningschef
Tina Persson, skolchef
Karin Strömbom Landquist, biträdande skolchef
Monica Yngerlöv Krantz, ekonomichef
Thomas Åkerblom, kvalitetschef
Moa Skoglöf, tillförordnad HR-chef
Stefan Krstic (L)

Justeringens plats
och tid

Onsdagen den 7 oktober 2020, klockan 12:00,
Förvaltningskontoret, Värjan

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Jan-Olof Ruuska

Ordförande
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Björn Larsson

Justerande
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Stefan Krstic

Paragrafer

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum
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Underskrift
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FSN/2020:85

§ 47
Remiss av förslag - IT policy (KSKF/2020:187)
Beslut
1. Yttrandet antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av kommunens IT-styrning.
Det innebär att ta fram en IT-policy med tillhörande riktlinjer samt en plan för ITutveckling.
Syftet med IT-policyn är att säkerställa en effektiv och hållbar IT-verksamhet samt
skapa förutsättningar för att kommunkoncernen ska kunna uppnå sina
verksamhetsmål med stöd av ändamålsenliga IT-komponenter och funktioner.
IT-policyn anger principer och förutsättningar för hur IT ska styras och bedrivas inom
Eskilstuna kommunkoncern. Policyn har sin grund i målsättningarna i Strategisk
inriktning 2020 - 2023 och ska stödja och underlätta för genomförandet av Program
för digital transformation.
Kommunstyrelsen har överlämnat förslaget till IT-policy för yttrande senast den 16
oktober 2020.

Yttrande
Systemförvaltning och utveckling av IT-system som är stöd i skoladministrativa och
pedagogiska processer i våra verksamheter kräver förståelse och närhet till
verksamhet i förskola och skola. Verksamhetskompetens och brukarförståelse är viktig
för utveckling och förvaltning av dessa IT-system och framförallt för
att uppnå verksamhetsnytta. IT innefattar verktyg som bidrar till att
stärka demokratifrågor. Eftersom medborgare och/eller brukare inte nämns i itpolicyn kan det behöva förtydligas på vilket sätt itpolicyn fångar medborgarperspektivet.
Sammantaget ställer it-policyn krav på väl fungerande samarbeten i IT-frågor inom
respektive funktion, förvaltning och det behöver vara väldefinierat var den tekniska
IT-kunskapen ska finnas. Här bör det därför finnas utrymme att systematiskt ompröva
samarbetsformer, mandat och styrning för att inte riskera stagnation och tröga
beslutsvägar mellan förvaltningsgränser.
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Yrkande
Björn Larsson (S) yrkar bifall till framlagt förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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FSN/2020:86

§ 48
Remiss av förslag - Plan för Eskilstuna
kommunkoncerns IT-utveckling (KSKF/2020:188)
Beslut
1. Yttrandet antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av kommunens IT-styrning. Det
innebär att ta fram en IT-policy med tillhörande riktlinjer samt en plan för ITutveckling.
Syftet med Planen för Eskilstuna kommunkoncerns IT-utveckling är att, i enlighet
med koncernens IT-policy, beskriva hur informationstekniken kan bidra till
Eskilstunas vision och målbild för digital transformation, med fokus på Smart och
individanpassad välfärd samt en Digital och hållbar stad och landsbygd.
Planen har sin utgångspunkt i Eskilstuna kommunkoncerns övergripande mål och
strategier. Denna version av IT-strategin omfattar målsättningar och aktiviteter för
åren 2020–2024.
Kommunstyrelsen har överlämnat förslaget till plan för Eskilstuna kommunkoncerns
IT-utveckling för yttrande senast den 16 oktober 2020.

Yttrande
Nämnden anser att planen är ambitiös och väl genomarbetad och har
inget ytterligare att tillägga till Plan för Eskilstuna kommunkoncerns IT-utveckling.

Yrkande
Björn Larsson (S) yrkar bifall till framlagt förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

FSN/2020:87
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§ 49
Remiss - Riktlinje för IT-anskaffning
(KSKF/2020:189)
Beslut
1. Yttrandet antas och överlämnas till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till Riktlinje för IT-anskaffning.
Riktlinjen är ett komplement till Eskilstuna kommuns IT-policy och Riktlinje för
upphandling och inköp. I riktlinjen beskrivs vilka principer som gäller inom
kommunkoncernen avseende anskaffning av IT-relaterade komponenter, system,
tjänster och infrastruktur.
Bakgrunden till riktlinjen är att kommunkoncernen idag har en rik flora av system som
inte kan integreras eller hanteras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, vilket är en
förutsättning för digitaliseringsarbetet.
Kommunstyrelsen har överlämnat förslaget till plan för Eskilstuna kommunkoncerns
IT-utveckling för yttrande senast den 16 oktober 2020.

Yttrande
Nämnden anser att riktlinjen är ambitiös, bra och väl genomarbetad och har
inget ytterligare att tillföra förslaget till riktlinje för IT-anskaffning.

Yrkande
Björn Larsson (S) yrkar bifall till framlagt förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förskolenämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-05

Sida

7(15)

FSN/2020:88

§ 50
Remiss - Riktlinje för utkontraktering av IT
(KSKF/2020:190)
Beslut
1. Nämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinje för utkontraktering av
IT. Riktlinjen är ett komplement till Eskilstuna kommuns IT-policy och beskriver
vilka principer som gäller vid beslut om sourcing (utkontraktering) av IT-tjänster inom
koncernen.
Bakgrunden till riktlinjen är att kommunkoncernen idag har många olika system som
inte kan integreras eller hanteras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, vilket är en
förutsättning för digitaliseringsarbetet. Syftet med denna riktlinje är att säkerställa att
all sourcing av IT sker på ett ändamålsenligt och hållbart sätt samt i enlighet med
koncernens målarkitekturer och/eller objektsförvaltningsplaner. Riktlinjen ska också
vägleda ansvariga beställare genom att beskriva vilka kriterier som är styrande vid
beslut om att genomföra sourcing.

Yttrande
Nämnden anser att riktlinjen är ambitiös och väl genomarbetad och har
inget ytterligare att tillföra förslaget.

Yrkande
Björn Larsson (S) yrkar bifall till framlagt förslag.

______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förskolenämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-05

Sida

8(15)

FSN/2020:99

§ 51
Remiss - Motion - Bin är ingen bisak
(KSKF/2020:239)
Beslut
1. Yttrandet antas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 10 juni 2020 lämnat in en motion – Bin är ingen bisak.
Motionären yrkar på följande:
• Att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att iordningställa fler platser och
markytor som ängsmark i Eskilstuna kommun.
• Att stadsbyggnadsnämnden säkerställer att befintliga grönytor med
ängsblommor vårdas och klipps efter att säsongen för blomning och
pollinering är över. När kommunen inte sköter det i egen regi ska detta
säkerställas i upphandlingen med de entreprenörer som får ansvaret.
• Att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med skolnämnderna
inrätta flera insektshotell på förskolor, skolor och på andra platser i
kommunen där det kan vara möjligt.
Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till förskolenämnden,
grundskolenämnden, gymnasienämnden och stadsbyggnadsnämnden för yttrande
senast den 28 oktober 2020.
Motionären lyfter i motionen att bin och andra viktiga insekter är hotade och att det
kan ge negativa effekter för den biologiska mångfalden och för vår matförsörjning.
Motionären hänvisar till forskningen som hävdar att minskningen av insekter beror på
en kombination av användningen av skadliga bekämpningsmedel och att människan
förändrar och tar bort naturliga livsmiljöer för insekter. Orsaker förutom förändringen
av skogs- och jordbruk är att våra stadsmiljöer ofta är rensade från snår och buskar,
nedfallna träd och grenar som är naturliga krypin för insekter som söker skydd och där
de kan lägga sina ägg.
Motionären lyfter även att kommunen kan och bör ta ett ansvar att bidra till en bättre
livsmiljö för insekterna.
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Yttrande
Förskolenämnden yttrar sig inte om att-sats ett och två, men ser positivt på tredje attsatsen och bedömer att de utöver att bidra till en bättre miljö för bin och andra
insekter kan bidra till att stärka det pedagogiska arbetet med läroplansuppdraget
kopplat till målen:
Förskolan ska sträva efter att varje barn
•
•
•

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra
utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter och djur
utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap

Förskolenämnden betonar dock att huvudansvaret dock inte bör läggas på Barn- och
utbildningsförvaltningen utan att förvaltningen ska vara en aktiv part i samverkan
mellan två förvaltningar där stadsbyggnadsnämnden har huvudansvaret, samt att varje
enskild rektor tar ställning till att ingå i samarbetet, med beaktning till förskolegårdarnas olika förutsättningar samt förskolans prioriterade utvecklingsarbeten.

Yrkande
Björn Larsson (S) yrkar bifall till framlagt förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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FSN/2020:107

§ 52
Förskolennämndens verksamhetsplan 2021 och
internkontrollplan 2021
Beslut
1. ”Preliminär verksamhetsplan 2021” godkänns.

Deltar inte i beslutet
Stefan Krstic (L), Monicka Larsson (V), Elin Blomberg (SD) och Fredrik Jonasson
(SD) deltar inte i beslutet.
Särskilt yttrande
Monicka Larsson (V) lämnar ett särskilt yttrande: ”Jag deltar inte i beslutet med
hänsyn till att Vänsterpartiet avser att återkomma med en verksamhetsplan i
december”.

Sammanfattning
I arbetet med hållbar utveckling och höjd utbildningsnivå är förskolans
kompetensförsörjningsplan ett prioriterat område. Syftet är, att i ett mer strategiskt
och långsiktigt perspektiv, planera och genomföra utbildningsinsatser samt
kompetensutveckling för att möta förskolans framtida behov.
Prioriterade områden:
•

Språkutvecklande arbete

•

Digitalisering

•

Jämställdhet

Behov av en ”dialogplattform” som ersätter ”Knappen” är nödvändig för att få
tillstånd en arena där barnets progression, utveckling och lärande är i fokus och stärker
relation mellan förskola och hem.
Förvaltningen har arbetat fram en mall 2021 där rektor att systematiskt kan följa upp
och utveckla kvaliteten i jämställdhetsarbetet.
Utmaningar i arbetet är att det finns en stor kompetensspridning i arbetsgruppen,
vilket innebär att rektor behöver organisera för kompetensutveckling på olika sätt.
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Friskare arbetsplats och Stärkt arbetsliv i förskolan är två treåriga projekt som pågår.
Vår utgångspunkt är att skapa hälsofrämjande arbetsplatser för att på sikt minska
sjukfrånvaron

Ärendebeskrivning
Nämnder ska, utöver visionen och de strategiska målen samt budgetförutsättningarna,
beakta aktuella planer och styrdokument. Nämndens verksamhetsplan bryts sedan ner
i lokala verksamhetsplaner på enhetsnivå. I de fall det är tillämpligt, ska
verksamhetsplaner även göras på områdesnivå. Förvaltningsledningen fördelar
åtaganden och styrsignaler till olika områden/enheter och säkrar att antalet styrsignaler
uppgår till ett hanterligt antal för varje del inom förvaltningen. Nämnden beslutar om
preliminär verksamhetsplan 2021, senast den 8 oktober.

Yrkande
Björn Larsson (S) yrkar bifall till framlagt förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Mötet ajourneras: 09:22-09:45

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förskolenämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-05

Sida

12(15)

FSN/2020:10

§ 53
Delegationsbeslutsrapporter 2020
Beslut
1. Anmälda delegationsbeslut enligt förteckning 2020-09-04 läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Beslut som fattas med stöd av nämndens delegationsordning är juridiskt sätt
nämndens beslut. Detta innebär att nämnden har ett revisionsansvar.
Delegationsbeslut ska därför rapporteras till nämnden för kännedom. Det betyder inte
att nämnden i efterhand godkänner beslutet eller på något sätt fastställer det. Det
bekräftar bara att nämndens sett besluten. Anmälan görs för att uppfylla flera syften
som exempelvis information, löpande uppföljning, kontroll och rättssäkerhet.
Dessutom börjar överklagandetiden att löpa för de delegationsbeslut som anmäls vid
sammanträdet som laglighetsprövas.
Barn- och utbildningsförvaltningen har därför gjort en sammanställning över anmälda
beslut som fattats med stöd av förskolenämndens delegationsordning. Förteckningen
är daterad den 4 september 2020.

______
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FSN/2020:9, FSN/2020:117

§ 54
Rapporter och meddelanden till förskolenämnden
2020
Beslut
1. Rapporter och meddelanden 2020-09-04 anmäls och läggs till handlingarna.

Rapporter och meddelanden 2020-09-04
Sammanställningar
• Statistik över kräkningsanmälningar t.o.m augusti 2020
• Klagomål juni 2020
• Klagomål augusti 2020
Ärenden för kännedom
• Dataskyddsombudet Charlotte Nilssons rapport avseende dataskydd hos
förskolenämnden Dnr FSN/2020:117.
________
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FSN/2020:17

§ 55
Frågor till förvaltningen 2020
Beslut
1. Frågor och svar läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Elin Blomberg (SD) har inkommit med tre frågor till förvaltningen att besvara.

Frågor och svar
1. På våra förskolor finns det oftast en flaggstång, men har vi någon flaggpolicy
eller får varje förskola själva hissa vilken flagga de önskar ha hissad på sin
förskola?
Svar: Vi följer den allmänna policyn kring flaggning. Denna flaggpolicy gäller
främst framför stadshuset. Eskilstuna kommun flaggar på Pride för att fira
mänskliga rättigheter och det är upp till varje verksamhet att flagga.
2. Hur ser rutinen ut när vi i kommunen anställer ny personal till våra förskolor,
tar vi utdrag ifrån belastningsregistret?
Svar: Ja vi begär in utdrag från belastningsregistret på alla, men inte för elever
på gymnasiet som ska göra praktik. På Skolverkets hemsida finns mer info
gällande utdrag ur belastningsregistret.
3. Hur ser rutinen ut när vi låter elever ifrån högskolorna ha sin praktik/apl,
lämnar även de in utdrag ifrån belastningsregistret innan de får godkänd
praktikplats?
Svar: Respektive handledare för studenterna från högskolan tar in utdrag från
belastningsregistret. Blir det funderingar hör de av sig till respektive
fältförskolas kontaktperson i varje område. Det är en rektor/biträdande rektor
från varje område som ansvarar för studenterna i respektive område.
Eleverna från till exempel folkhögskolan visar utdraget från
belastningsregistret för handledaren som även tar en kopia. Eleven/studenten
får inte påbörja sin praktik utan uppvisande av utdraget.
_______
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FSN/2020:11

§ 56
Informationsärenden till förskolenämnden 2020

Kompetensförsörjningsplan för förskolan i Eskilstuna
Biträdande skolchef Karin Strömbom Landquist och tillförordnad HR-chef Moa
Skoglöf redogör för arbetet med den strategiska kompetensförsörjningsplanen.
Stärkt arbetsmiljö i förskolan
Moa Skoglöf, redogör för arbetet med att förbättra arbetsmiljön i förskolan.
Presentation av Pilotprojekt återbruksmaterial
Inför studiebesöket på ReTuna på eftermiddagen redogör Karin Strömbom Landquist
för ReTuna återbruksprojekt och visar en film.
Statsbidrag
Tina Persson redogör för aktuella statsbidrag.
Förvaltningschef/Skolchef informerar
Ingrid Sköldmo, förvaltningschef och Tina Persson skolchef informerar om aktuella
ärenden.
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