
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Kommunstyrelsen 2021-05-26 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 219 Dnr KS 2020/01700-6.1.11 

Beslut - Återrapportering av uppdrag om att återkomma med 
förslag på hur ett årligt rektorspris på bästa sätt kan utformas 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Återrapporteringen av uppdraget godkänns och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på utformning av 

årligt rektorspris vilket redovisas nedan. 

Syftet med ett årligt rektorspris är att uppmuntra och förstärka goda insatser 

och sprida kunskaper om framstående pedagogiskt ledarskap i Västerås och 

att sporra andra till förstärkta insatser.  

Rektorspriset föreslås kallas Västerås stads skolledarpris för att inkludera 

alla skolledare. En skolledare behöver inte vara en rektor men en rektor är 

alltid en skolledare. En skolledare kan även vara biträdande rektor eller chef 

för annan pedagogisk verksamhet.  

En person eller grupp kan nominera enskilda skolledare i Västerås stad eller 

hos en fristående utförare. Nomineringen skall åtföljas av en skriftlig motiv-

ering och sändas till barn- och utbildningsförvaltningen under nominerings-

perioden som årligen beslutas av ansvarig tjänsteperson.  

En förslagskommitté, med representanter för rektorer, fackförbund, elever, 

föräldrar, förvaltningsledning och näringsliv behandlar inkomna nominer-

ingar och föreslår de pedagogiska nämnderna att dela ut totalt ett skolledar-

pris inom Västerås stads kommunala och fristående skolverksamheter.  

Förslagskommittén utses av barn- och utbildningsförvaltningen och 

organisationen av dess arbete åvilar ansvarig tjänsteperson.  

Pristagare utses på beslut delegerat till ordförande i nämnd för pristagarens 

verksamhetsområde.  

Priset består av maximalt 25 000 kronor per pristagare att användas till 

kompetensutveckling, studieresa eller liknande.  

Utdragsbestyrkande inkluderar eventuella kostnader som kan uppstå på 

arbetsplatsen, till exempel vikarie.  

Priset utdelas årligen vid en prisceremoni för det pedagogiska priset och 

skolledarpriset senast innan årsslutet.  

Västerås stads pedagogiska pris har funnits under flera års tid och delats ut 

till både pedagoger och skolledare.  

Om ett skolledarpris inrättas kommer skolledare inte längre kunna få det 

pedagogiska priset. I riktlinjen för det pedagogiska priset kommer skolledar-

priset läggas till så att riktlinjen gäller för båda priserna.  
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Ändringar i riktlinjen för det pedagogiska priset och skolledarpriset beslutas 

av de pedagogiska nämnderna.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Återrapporteringen av uppdraget godkänns och uppdraget avslutas. 

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kopia till 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Grundskolenämnden 

Förskolenämnden 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Kristina Olström 
Epost: kristina.olstrom@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2021-04-28 
Diarienr 

KS 2020/01700- 6.1.11  

  

 

Kopia till 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Grundskolenämnden 
Förskolenämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Uppdrag – överlämna förslag på utformning 
av årligt skolledarpris 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

Återrapporteringen av uppdraget godkänns och uppdraget avslutas. 
 

Ärendebeskrivning 
Caroline Högström (M) och Johan Henriksson (M) har i en motion från 
februari 2020 föreslagit att ge de pedagogiska nämnderna i uppdrag att ta 
fram ett förslag på hur ett årligt rektorspris på bästa sätt kan utformas. De 
vill därmed att staden uppmärksammar rektorer med ett eget pris utöver det 
pedagogiska priset som redan finns för förskola, grundskola samt 
gymnasieskola och vuxenutbildning.  

Den 15 oktober 2020, § 286, beslutade kommunfullmäktige att bifalla 
motionen och barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram 
ett förslag på ett årligt rektorspris. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Återrapporteringen av uppdraget godkänns och uppdraget avslutas. 

Beslutsmotivering 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på utformning av 
årligt rektorspris vilket redovisas nedan. 

Syftet med ett årligt rektorspris är att uppmuntra och förstärka goda insatser 
och sprida kunskaper om framstående pedagogiskt ledarskap i Västerås och 
att sporra andra till förstärkta insatser.  

Rektorspriset föreslås kallas Västerås stads skolledarpris för att inkludera 
alla skolledare. En skolledare behöver inte vara en rektor men en rektor är 
alltid en skolledare. En skolledare kan även vara biträdande rektor eller chef 
för annan pedagogisk verksamhet.  

En person eller grupp kan nominera enskilda skolledare i Västerås stad eller 
hos en fristående utförare. Nomineringen skall åtföljas av en skriftlig 
motivering och sändas till barn- och utbildningsförvaltningen under 
nomineringsperioden som årligen beslutas av ansvarig tjänsteperson.  
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En förslagskommitté, med representanter för rektorer, fackförbund, elever, 
föräldrar, förvaltningsledning och näringsliv behandlar inkomna 
nomineringar och föreslår de pedagogiska nämnderna att dela ut totalt ett 
skolledarpris inom Västerås stads kommunala och fristående 
skolverksamheter.  

Förslagskommittén utses av barn- och utbildningsförvaltningen och 
organisationen av dess arbete åvilar ansvarig tjänsteperson.  

Pristagare utses på beslut delegerat till ordförande i nämnd för pristagarens 
verksamhetsområde.  

Priset består av maximalt 25 000 kronor per pristagare att användas till 
kompetensutveckling, studieresa eller liknande.  

Utdragsbestyrkande inkluderar eventuella kostnader som kan uppstå på 
arbetsplatsen, till exempel vikarie.  

Priset utdelas årligen vid en prisceremoni för det pedagogiska priset och 
skolledarpriset senast innan årsslutet.  

Västerås stads pedagogiska pris har funnits under flera års tid och delats ut 
till både pedagoger och skolledare.  

Om ett skolledarpris inrättas kommer skolledare inte längre kunna få det 
pedagogiska priset. I riktlinjen för det pedagogiska priset kommer 
skolledarpriset läggas till så att riktlinjen gäller för båda priserna.  

Ändringar i riktlinjen för det pedagogiska priset och skolledarpriset beslutas 
av de pedagogiska nämnderna.  

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Kostnaderna hanteras inom respektive nämnds ram. 

Hållbar utveckling 
Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll. 

 
 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Kristina Olström 

HR-direktör 
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§ 11 Dnr FSN 2020/00963-1.3.6 

Uppdrag från kommunfullmäktige - Förslag på utformning av 
rektorspris  
Beslut 
Förskolenämnden beslutar att överlämna förslag på utformning av årligt 
skolledarpris till kommunstyrelsen i enlighet med vad som framförs i 
förvaltningens förslag på utformning av årligt rektorspris i tjänsteutlåtandet 
daterat den 18 december 2020. 
Ärendebeskrivning 
Caroline Högström (M) och Johan Henriksson (M) har i en motion från 
februari 2020 föreslagit att ge de pedagogiska nämnderna i uppdrag att ta 
fram ett förslag på hur ett årligt rektorspris på bästa sätt kan utformas. De 
vill därmed att staden uppmärksammar rektorer med ett eget pris utöver det 
pedagogiska priset som redan finns för förskola, grundskola samt 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Den 15 oktober 2020, § 286, beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla motionen och barn- och 
utbildningsförvaltningen har nu fått uppdraget att ta fram ett förslag på ett 
årligt rektorspris. Uppsala kommun och Sveriges skolledarförbund som har 
pedagogiskt ledarskapspris respektive skolledarpris samt Västerås stads 
förslagskommitté för pedagogiska priset har tillfrågats och bidragit med 
synpunkter till utformningen av ett rektorspris. 
Förslag på utformning av årligt rektorspris 
Syftet med ett årligt rektorspris är att uppmuntra och förstärka goda insatser 
och sprida kunskaper om framstående pedagogiskt ledarskap i Västerås och 
att sporra andra till förstärkta insatser. Rektorspriset föreslås kallas Västerås 
stads skolledarpris för att inkludera alla skolledare. En skolledare behöver 
inte vara en rektor men en rektor är alltid en skolledare. En skolledare kan 
även vara biträdande rektor eller chef för annan pedagogisk verksamhet. 
En person eller grupp kan nominera enskilda skolledare i Västerås stad eller 
hos en fristående utförare. Nomineringen skall åtföljas av en skriftlig 
motivering och sändas till barn- och utbildningsförvaltningen under 
nomineringsperioden som årligen beslutas av ansvarig tjänsteperson. 
En förslagskommitté, med representanter för rektorer, fackförbund, elever, 
föräldrar, förvaltningsledning och näringsliv behandlar inkomna 
nomineringar och föreslår de pedagogiska nämnderna att dela ut totalt ett 
skolledarpris inom Västerås stads kommunala och fristående 
skolverksamheter. Förslagskommittén utses av barn- och 
utbildningsförvaltningen och organisationen av dess arbete åvilar ansvarig 
tjänsteperson. 
Pristagare utses på beslut delegerat till ordförande i nämnd för pristagarens 
verksamhetsområde. Priset består av maximalt 25 000 kr per pristagare att 
användas till kompetensutveckling, studieresa eller liknande. Prissumman 
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inkluderar eventuella kostnader som kan uppstå på arbetsplatsen, till 
exempel vikarie. Priset utdelas årligen vid en prisceremoni för det 
pedagogiska priset och skolledarpriset senast innan årsslutet. 
Effekter av förslaget på Västerås stads pedagogiska pris 
Västerås stads pedagogiska pris har funnits under flera års tid och delats ut 
till både pedagoger och skolledare. Om ett skolledarpris inrättas kommer 
skolledare inte längre kunna få det pedagogiska priset. 
I riktlinjen för det pedagogiska priset kommer skolledarpriset läggas till så 
att riktlinjen gäller för båda priserna. Ändringar i riktlinjen för det 
pedagogiska priset och skolledarpriset beslutas av de pedagogiska 
nämnderna. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut: 
Förskolenämnden beslutar att överlämna förslag på utformning av årligt 
skolledarpris till kommunstyrelsen i enlighet med vad som framförs i 
förvaltningens förslag på utformning av årligt rektorspris i tjänsteutlåtandet 
daterat den 18 december 2020. 
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 
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§ 26 Dnr GSN 2020/03694-1.3.6 

Uppdrag från kommunfullmäktige - Förslag på utformning av 
rektorspris  

Beslut 

Grundskolenämnden beslutar att överlämna förslag på utformning av årligt 

skolledarpris till kommunstyrelsen i enlighet med vad som framförs i 

förvaltningens förslag på utformning av årligt rektorspris i tjänsteutlåtandet 

daterat den 18 december 2020. 

Ärendebeskrivning 

Caroline Högström (M) och Johan Henriksson (M) har i en motion från 

februari 2020 föreslagit att ge de pedagogiska nämnderna i uppdrag att ta 

fram ett förslag på hur ett årligt rektorspris på bästa sätt kan utformas. De 

vill därmed att staden uppmärksammar rektorer med ett eget pris utöver det 

pedagogiska priset som redan finns för förskola, grundskola samt 

gymnasieskola och vuxenutbildning. Den 15 oktober 2020, § 286, beslutade 

kommunfullmäktige att bifalla motionen och barn- och 

utbildningsförvaltningen har nu fått uppdraget att ta fram ett förslag på ett 

årligt rektorspris. Uppsala kommun och Sveriges skolledarförbund som har 

pedagogiskt ledarskapspris respektive skolledarpris samt Västerås stads 

förslagskommitté för pedagogiska priset har tillfrågats och bidragit med 

synpunkter till utformningen av ett rektorspris. 

Förslag på utformning av årligt rektorspris 

Syftet med ett årligt rektorspris är att uppmuntra och förstärka goda insatser 

och sprida kunskaper om framstående pedagogiskt ledarskap i Västerås och 

att sporra andra till förstärkta insatser. Rektorspriset föreslås kallas Västerås 

stads skolledarpris för att inkludera alla skolledare. En skolledare behöver 

inte vara en rektor men en rektor är alltid en skolledare. En skolledare kan 

även vara biträdande rektor eller chef för annan pedagogisk verksamhet. 

En person eller grupp kan nominera enskilda skolledare i Västerås stad eller 

hos en fristående utförare. Nomineringen skall åtföljas av en skriftlig 

motivering och sändas till barn- och utbildningsförvaltningen under 

nomineringsperioden som årligen beslutas av ansvarig tjänsteperson. 

En förslagskommitté, med representanter för rektorer, fackförbund, elever, 

föräldrar, förvaltningsledning och näringsliv behandlar inkomna 

nomineringar och föreslår de pedagogiska nämnderna att dela ut totalt ett 

skolledarpris inom Västerås stads kommunala och fristående 

skolverksamheter. Förslagskommittén utses av barn- och 

utbildningsförvaltningen och organisationen av dess arbete åvilar ansvarig 

tjänsteperson. 

 

Pristagare utses på beslut delegerat till ordförande i nämnd för pristagarens 

verksamhetsområde. Priset består av maximalt 25 000 kr per pristagare att 

användas till kompetensutveckling, studieresa eller liknande. Prissumman 
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inkluderar eventuella kostnader som kan uppstå på arbetsplatsen, till 

exempel vikarie. Priset utdelas årligen vid en prisceremoni för det 

pedagogiska priset och skolledarpriset senast innan årsslutet. 

Effekter av förslaget på Västerås stads pedagogiska pris 

Västerås stads pedagogiska pris har funnits under flera års tid och delats ut 

till både pedagoger och skolledare. Om ett skolledarpris inrättas kommer 

skolledare inte längre kunna få det pedagogiska priset. 

I riktlinjen för det pedagogiska priset kommer skolledarpriset läggas till så 

att riktlinjen gäller för båda priserna. Ändringar i riktlinjen för det 

pedagogiska priset och skolledarpriset beslutas av de pedagogiska 

nämnderna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 

förslag till beslut: 

Grundskolenämnden beslutar att överlämna förslag på utformning av årligt 

skolledarpris till kommunstyrelsen i enlighet med vad som framförs i 

förvaltningens förslag på utformning av årligt rektorspris i tjänsteutlåtandet 

daterat den 18 december 2020. 

Yrkanden 

Caroline Högström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

Proposition 

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

till beslut med bifall från Caroline Högströms (M) yrkande, och att 

grundskolenämnden beslutar enligt det. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 13 Dnr UAN 2020/01390-1.3.6 

Uppdrag från kommunfullmäktige - Förslag på utformning av 
rektorspris  
Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna förslag på 
utformning av årligt skolledarpris till kommunstyrelsen i enlighet med vad 
som framförs i förvaltningens förslag på utformning av årligt rektorspris i 
tjänsteutlåtandet daterat den 18 december 2020. 
Ärendebeskrivning 
Caroline Högström (M) och Johan Henriksson (M) har i en motion från 
februari 2020 föreslagit att ge de pedagogiska nämnderna i uppdrag att ta 
fram ett förslag på hur ett årligt rektorspris på bästa sätt kan utformas. De 
vill därmed att staden uppmärksammar rektorer med ett eget pris utöver det 
pedagogiska priset som redan finns för förskola, grundskola samt 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Den 15 oktober 2020, § 286, beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla motionen och barn- och 
utbildningsförvaltningen har nu fått uppdraget att ta fram ett förslag på ett 
årligt rektorspris. Uppsala kommun och Sveriges skolledarförbund som har 
pedagogiskt ledarskapspris respektive skolledarpris samt Västerås stads 
förslagskommitté för pedagogiska priset har tillfrågats och bidragit med 
synpunkter till utformningen av ett rektorspris. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna förslag på 
utformning av årligt skolledarpris till kommunstyrelsen i enlighet med vad 
som framförs i förvaltningens förslag på utformning av årligt rektorspris i 
tjänsteutlåtandet daterat den 18 december 2020. 
Yrkanden 
Carin Lidman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna 
yrkandet, och att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 
det. 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Hanna Söderberg 
Epost: hanna.soderberg@vasteras.se 
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Kopia till 
Kommunstyrelsen 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Uppdrag från kommunfullmäktige - Förslag på 
utformning av rektorspris 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna förslag på 
utformning av årligt skolledarpris till kommunstyrelsen i enlighet med vad 
som framförs i förvaltningens förslag på utformning av årligt rektorspris i 
tjänsteutlåtandet daterat den 18 december 2020. 
Ärendebeskrivning 
Caroline Högström (M) och Johan Henriksson (M) har i en motion från 
februari 2020 föreslagit att ge de pedagogiska nämnderna i uppdrag att ta 
fram ett förslag på hur ett årligt rektorspris på bästa sätt kan utformas. De 
vill därmed att staden uppmärksammar rektorer med ett eget pris utöver det 
pedagogiska priset som redan finns för förskola, grundskola samt 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Den 15 oktober 2020, § 286, beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla motionen och barn- och 
utbildningsförvaltningen har nu fått uppdraget att ta fram ett förslag på ett 
årligt rektorspris. Uppsala kommun och Sveriges skolledarförbund som har 
pedagogiskt ledarskapspris respektive skolledarpris samt Västerås stads 
förslagskommitté för pedagogiska priset har tillfrågats och bidragit med 
synpunkter till utformningen av ett rektorspris. 
 
Förslag på utformning av årligt rektorspris 
Syftet med ett årligt rektorspris är att uppmuntra och förstärka goda insatser 
och sprida kunskaper om framstående pedagogiskt ledarskap i Västerås och 
att sporra andra till förstärkta insatser. Rektorspriset föreslås kallas Västerås 
stads skolledarpris för att inkludera alla skolledare. En skolledare behöver 
inte vara en rektor men en rektor är alltid en skolledare. En skolledare kan 
även vara biträdande rektor eller chef för annan pedagogisk verksamhet. 
 
En person eller grupp kan nominera enskilda skolledare i Västerås stad eller 
hos en fristående utförare. Nomineringen skall åtföljas av en skriftlig 
motivering och sändas till barn- och utbildningsförvaltningen under 
nomineringsperioden som årligen beslutas av ansvarig tjänsteperson. 
 
En förslagskommitté, med representanter för rektorer, fackförbund, elever, 
föräldrar, förvaltningsledning och näringsliv behandlar inkomna 
nomineringar och föreslår de pedagogiska nämnderna att dela ut totalt ett 
skolledarpris inom Västerås stads kommunala och fristående 
skolverksamheter. Förslagskommittén utses av barn- och 
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utbildningsförvaltningen och organisationen av dess arbete åvilar ansvarig 
tjänsteperson. 
 
Pristagare utses på beslut delegerat till ordförande i nämnd för pristagarens 
verksamhetsområde. Priset består av maximalt 25 000 kr per pristagare att 
användas till kompetensutveckling, studieresa eller liknande. Prissumman 
inkluderar eventuella kostnader som kan uppstå på arbetsplatsen, till 
exempel vikarie. Priset utdelas årligen vid en prisceremoni för det 
pedagogiska priset och skolledarpriset senast innan årsslutet. 
 
Effekter av förslaget på Västerås stads pedagogiska pris 
Västerås stads pedagogiska pris har funnits under flera års tid och delats ut 
till både pedagoger och skolledare. Om ett skolledarpris inrättas kommer 
skolledare inte längre kunna få det pedagogiska priset. 
I riktlinjen för det pedagogiska priset kommer skolledarpriset läggas till så 
att riktlinjen gäller för båda priserna. Ändringar i riktlinjen för det 
pedagogiska priset och skolledarpriset beslutas av de pedagogiska 
nämnderna. 
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