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Sammanträdesprotokoll § 231 

Sammanträdesdatum 15 november 2022 

Plats och tid Handlingskraften, kl 08:30-12:07 

Mötet ajournerades mellan klockan 10:04 – 10:21 

Tjänstgörande ledamöter Jonas Cronert (S), Ordförande 

Hawar Asaiesh (V), 1:e vice ordförande 

Eleonore Lundkvist (M), 2:e vice ordförande §§ 232 - 245 

Chatarina Ståhl (S) 

Gunilla Johansson (C) 

Christina Alman (M) 

Anna Lundberg (L) 

 

Tjänstgörande ersättare Caroline Frisk (SD) 

Anders Kullenberg (M) §§ 222-231 

 

Vid protokollet Alice Helander 

Justeras 

 

 

 

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.                                                        

 

VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Protokoll från Grundskolenämnden § 231 

Sammanträdesdatum 2022-11-15 

Justeringsdatum 2022-11-161 

Anslagsdatum 2022-11-16 

Datum för nedtagande 2022-12-08 

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset 

 

 
 

Underskrift  
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 Frånvarande ledamöter 

 Gisela Carstinge (SD) 

  

 Närvarande ersättare 

 Barbara Zofia Bienkowska (S) 

Jan-David Van Der Horst (S) §§ 222-244 

Kathrine Tepsi (KD) 

Viktoria Skure Eriksson (C) 

Anders Kullenberg (M) §§ 231-245 

Per Jansson (M) 

Markus Lindgren (MP) 

 

  

 Övriga närvarande 

 Åsa Lundkvist, direktör 

Alice Helander, nämndesekreterare 

Rangeen Zakholy, nämndsekreterare 

 Kristina Dhenstrand, verksamhetschef strategiskt ledningsstöd 

 Maria Lindh, verksamhetschef 

Erik Johansson, verksamhetschef 
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§ 231 Dnr GSN 2022/00003-1.2.3 

Deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda i 
grundskolenämnden - ersättning för deltagande vid nämndens 
introduktionsutbildningar med barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Beslut 

1. Grundskolenämnden beslutar att eventuell ersättning för förlorad 

arbetsinkomst betalas ut till nämndens ledamöter och ersättare vid följande 

tillfällen: 

* 30 november 2022, klockan 08:30-12:00, workshop med de tre 

pedagogiska nämnderna och barn- och utbildningsförvaltningen. 

* 13 december 2022, klockan 13:00-16:00, nämndspecifik utbildning. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

I början av mandatperioden 2022-2026 är det planerat att hållas 

introduktionsutbildningar för de pedagogiska nämnderna. Utbildningarna 

riktar sig till samtliga förtroendevalda i nämnderna.  

Den 30 november är det planerat för en gemensam workshop med de tre 

pedagogiska nämnderna och barn- och utbildningsförvaltningen. Efter 

Grundskolenämndens sammanträde den 13 december är det planerat att 

hållas en nämndspecifik utbildning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att: 

1. Grundskolenämnden beslutar att eventuell ersättning för förlorad 

arbetsinkomst betalas ut till nämndens ledamöter och ersättare vid följande 

tillfällen: 

* 30 november 2022, klockan 08:30-12:00, workshop med de tre 

pedagogiska nämnderna och barn- och utbildningsförvaltningen. 

* 13 december 2022, klockan 13:00-16:00, nämndspecifik utbildning. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut: 

1. Grundskolenämnden beslutar att eventuell ersättning för förlorad 

arbetsinkomst betalas ut till nämndens ledamöter och ersättare vid följande 

tillfällen: 

* 30 november 2022, klockan 08:30-12:00, workshop med de tre 

pedagogiska nämnderna och barn- och utbildningsförvaltningen. 

* 13 december 2022, klockan 13:00-16:00, nämndspecifik utbildning. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
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Yrkanden 

Jonas Cronert (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 

till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden 

beslutar enligt det.  

Kopia till 

Ledamöter och ersättare i GSN 

 


