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Frånvarande ledamöter
Erica Fritz Trangärd (M)
Nadja Axling (SD)

Närvarande ersättare
Jakop Yildiz (S)
Jonathan Talci (C)
Amanda Grönlund (KD)

Övriga närvarande
Åsa Lundkvist, direktör
Kristina Dhenstrand, chef hemkommun- och kansli
Eva Dahlgren, chef hemkommun- och kansli
Alice Helander, nämndsekreterare
Michael Fredqvist, utvecklingsledare
Maria Lindh, verksamhetschef
Erik Johansson, verksamhetschef
Helena Clementson, verksamhetschef
Hanna Söderberg, nämndsekreterare
Patrik Skanser, utvecklare
Cecilia Wästbom, strateg
Marie Frey, projektledare
Bengt Karlsson, chef ekonomi- och planeringsenheten 
Mikaela Jaredal, chef resursplanering och myndighet 
Sara Pettersson, planerare 
Stefan Zangelin, strateg
Anna-Lotta Andersson, strateg, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Ann-Charlotte Boldrup, projektledare, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Göran Thunberg, enhetschef skolskjuts och vikarieförmedlingen 
Karolina Raza Martinsson, stadsjurist
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§181 DnrGSN 1811041-

P roto kol Isjuste ring

Beslut
Grundskolenämnden utser Vicki Slcure Eriksson (C) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 182 Dnr GSN 2021/00002-1.2.3

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner föredragningslistan.

2. David Hendel deltar under dagens sammanträde.

3. Inga ärenden är offentliga.

Arendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska 
vara öppna för allmänheten.

David Hendel, praktikant, föreslås få delta under dagens sammanträde.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§183 DnrGSN 2021/00099-1.3.3

Direktören informerar

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör, informerar grundskolenämnden om rekryteringen 
av ny utvecklare som är sakkunnig i frågor som rör hedersrelaterat våld och 
förtryck.

Marie Frey, projektledare, informerar grundskolenämnden om status 
gällande IT-upphandlingen.

Michael Fredqvist, utvecklingsledare, informerar grundskolenämnden om 
hur man säkerställer att barnkonventionen når barn med intellektuell 
funktionsnedsättning.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§184 DnrGSN 2021/00101-1.4.2

Redovisning av postlista

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie GSN för perioden 2021-05-09 till och med 
2021-05-30 redovisas för nämnden.

Justerandes sienatur Utdragsbestvrkande
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§185 DnrGSN 2021/00100-1.4.2

Redovisnings av delegationsbeslut

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Arendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieserierna GSN och GRN-SBO under 
perioden 2021-05-09 till och med 2021-05-30 redovisas för nämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 186 Dnr GSN 2021/00102-1.4.2

Delgivningar

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Arendebeskrivning
Kränkande behandlingar, synpunkter/klagomål och handlingar till kännedom 
för huvudmannen för perioden 2021-05-09 till och med 2021-05-30 samt 
beredningsutskottets protokoll från den 2021-05-25 redovisas för 
grundskolenämnden.

Justerandes signatur

(jt\.
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Utdragsbestvrkande
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§187 DnrGSN 2021/01893-6.1.11

Revidering av riktlinje för Västerås stads pedagogiska pris

Beslut
Grundskolenämnden antar Riktlinje för Västerås stads pedagogiska pris och 
skolledarpris, daterad 2021-05-17.

Arendebeskrivning
Riktlinje för Västerås stads pedagogiska pris antogs i mars 2014 av 
dåvarande barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Den har använts utan revideringar tills nu.

Den 15 oktober 2020 biföll kommunfullmäktige en motion som föreslog att 
de pedagogiska nämnderna skulle få i uppdrag att komma med förslag på hur 
ett årligt rektorspris på bästa sätt kan utformas. Därefter beslutade de 
pedagogiska nämnderna om ett förslag på utformning av årligt skolledarpris 
och överlämnade det till kommunstyrelsen.

I och med beslutet om ett skolledarpris görs en revidering av riktlinjen där 
skolledarpriset läggs till och hela riktlinjen ses över.

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

Grundskolenämnden antar Riktlinje för Västerås stads pedagogiska pris och 
skolledarpris, daterad 2021-05-17.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) 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.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§188 DnrGSN 2021/01879-1.5.2

Tillsvidareavtal mellan Region Västmanland och Västmanlands 
kommuner gällande regional samordning av elevhälsans 
medicinska insats

Beslut
Grundskolenämnden har för avsikt att ingå ett tillsvidareavtal gällande 
regional samordning av elevhälsans medicinska insats från och med 1 januari 
2022 med Region Västmanland och Västmanlands övriga kommuner, under 
förutsättning att övriga parter och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i 
Västerås stad fattar likalydande beslut.

Förslag till tillsvidareavtal ska godkännas av grundskolenämnden och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innan det börjar tillämpas för 
Västerås stads del.

Ärendebeskrivning
Västerås stad har sedan 2018, genom grundskolenämnden och utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden, varit med att finansiera projekt Regional 
samordning av elevhälsans medicinska insats.

Den 30 mars 2021, § 68, beslutade regionstyrelsen i Region Västmanland att 
rekommendera regionen och länets kommuner att besluta om att ingå ett 
tillsvidareavtal gällande regional samordning av elevhälsans medicinska 
insats från och med 1 januari 2022. Regionstyrelsen beslutade även att 
uppdra åt förvaltningsdirektören för Regionala utvecklingsförvaltningen i 
Region Västmanland att arbeta fram ett tillsvidareavtal om regional 
samordning av elevhälsans medicinska insats i dialog med berörda parter 
under 2021.

Regionstyrelsens rekommendation innebär att projektet övergår till ordinarie 
verksamhet under avtalstiden.

Tillsvidareavtalet föreslås bygga på samma omfattning och princip för 
kostnadsfördelning som varit gällande under projekttiden. Kostnaden uppgår 
till 1 miljon kronor per år och fördelas med 50 % för Region Västmanland 
och 50 % för länets tio kommuner utifrån en proportionell fördelning med 
utgångspunkt från elevantal i åldersgruppen 6 till 19 år. Västerås stads del av 
finansiering har legat på cirka 280 000 kronor/år, fördelat mellan 
grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Tillsvidareavtalet föreslås tas fram i samråd mellan parterna under 2021 för 
att träda i kraft från och med 1 januari 2022. Avtalet ska bygga på det 
arbetssätt och former som tagits fram och arbetats utifrån under projekttiden.

Ett förslag till avtal ska arbetas fram under 2021, men än så länge finns det 
inget avtalsförslag att ta ställning till. Barn- och utbildningsförvaltningen 
föreslår att grundskolenämnden bör ingå i ett tillsvidareavtal med regionen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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och länets kommuner, men att det förslag till avtal som arbetas fram ska 
lyftas för beslut i grundskolenämnden, respektive utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, innan det böljar tillämpas för Västerås stads del.

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

Grundskolenämnden har för avsikt att ingå ett tillsvidareavtal gällande 
regional samordning av elevhälsans medicinska insats från och med 1 januari 
2022 med Region Västmanland och Västmanlands övriga kommuner, under 
förutsättning att övriga parter och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i 
Västerås stad fattar likalydande beslut.

Förslag till tillsvidareavtal ska godkännas av grundskolenämnden och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innan det börjar tillämpas för 
Västerås stads del.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) 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
Region Västmanland
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Grundskolenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-08

14(38)

§189 DnrGSN 2021/00923-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till reviderade 
reglementen för kommunstyrelse och nämnder

Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 
daterat 2021-05-11, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen, 
med följande tillägg på sidan 3, under § 5 i yttrandet: ”Nämnderna bör 
tillträda snarast efter valfullmäktige”.

Särskilt yttrande
Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson (M) och Susanne Nordin (M) 
inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande: ”Moderaterna 
återkommer med ytterligare synpunkter på reglementet i kommunstyrelsen.”

Ärendebeskrivning
Stadsledningskontorets juridikenhet har sedan våren 2019 arbetat fram nya 
förslag till reglementen för stadens nämnder. Arbetet har genomförts för att 
dels skapa en enhetlig dokumentstruktur och ett så lika innehåll som möjligt 
i reglementena, dels se över så att ansvaret och uppdraget ifrån 
kommunfullmäktige är klart och tydligt formulerat och stämmer överens 
med innehållet i respektive verksamhet.

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till nya reglementen till 
grundskolenämnden, yttrande över förslag till nya reglementen ska lämnas 
till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.

Stadsledningskontoret har påtalat att det är av vikt att varje nämnd även 
sätter sig in i förslagen till nya reglementen för kommunstyrelsen och 
nämnder som man delar ansvar med eller som ligger ”nära” det ansvar man 
själv har.

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

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 
daterat 2021-05-11, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Vick Skure Eriksson (C) yrkar att följande mening läggs till på sidan 3, 
under § 5 i barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande: 
”Nämnderna bör tillträda snarast efter valfullmäktige”.

Caroline Högström (M) yrkar bifall till Vicki Skure Erikssons (C) yrkande.

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till Vicki Skure Erikssons (C) yrkande.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt Vicki 
Skure Erikssons (C) yrkande med bifall från ordföranden själv och Caroline 
Högström (M), och att grundskolenämnden beslutar enligt det.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 190 Dnr GSN 2021/00566-1.4.2

Uppföljning av verksamhetsbudget 2021

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Budgeten för verksamhetsekonomin är beslutad av grundskolenämnden den 
26 januari 2021. Nämnden har efterfrågat återkommande information om hur 
ekonomin utvecklas för grundskolan samt uppföljning på de skolor som har 
stor avvikelse mot budget. Med stor avvikelse menas +/- 0,5 mnkr i 
jämförelse mot budget för våren 2021 och +/- 1 mnkr för hösten 2021.
Bengt Karlsson, enhetschef, informerar i ärendet.

Justerandes signatur , Utdragsbestvrkande
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§191 DnrGSN 2021/00659-2.5.0

Månadsrapport för grundskolenämnden 2021 - maj

Beslut
Grundskolenämnden godkänner månadsrapport för maj 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:

Grundskolenämnden godkänner månadsrapport för maj 2021 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) 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
Kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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§192 DnrGSN 2021/01173-6.0.1

Översyn av ersättningsmodeller - överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Arendebeskrivning
Som en del i årsplaneringen av budgetarbetet för 2022 sker under våren en 
utvärdering av ersättningsmodellerna och behov av eventuella justeringar.

Synpunkter inhämtas från kommunala utföraren, nämnden samt fristående 
utförare.

Tidplanen innefattar normalt sett överläggning på nämnden i maj och 
eventuella beslut om ändringar i ersättningsmodellerna i juni. Under 2021 är 
dock ärendet senarelagt, så information sker i maj, överläggning i juni och 
beslut i augusti.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 193 Dnr GSN 2021/01696-6.3.3

Hantering av uppdrag gällande omfördelning av 
nyanländaersättningen för att öka andelen behöriga lärare och 
motverka pedagogisk segregation

Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner återrapporten och avslutar uppdraget 

avseende modell för omfördelning av 5 mnkr från nyanländersättningen 
till en satsning för insatser med syfte att öka andelen behöriga lärare och 
motverka den pedagogiska segregationen på skolor med hög social vikt.

2. Grundskolenämnden beslutar att fördela medlen i enlighet med alternativ 
2; där viktningen görs enligt elever som är invandrade de senaste fyra 
åren.

Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutade på sammanträdet i april att omfördela 5 mnkr 
från nyanländersättningen till en satsning för insatser med syfte att öka 
andelen behöriga lärare och motverka den pedagogiska segregationen på 
skolor med hög social vikt i enlighet med utredningen som återrapporterades 
till nämnden i december 2020 (GSN 2020/03834- 1.4.2.).

Omfördelning sker i tilldelningsekonomin och är därför möjlig att använda 
på lika villkor av fristående och kommunala utförare.

Bam- och utbildningsförvaltningen fick därför i uppdrag av 
grundskolenämnden att ta fram en modell för hur det ska ske utan 
omfattande administration.

Föreslagen modell för omfördelning av nyanländersättningen
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en modell som utgår från 
underlaget till sociala viktningen som inhämtas från SCB årligen. 
Omfördelningen planeras att göras tillsammans med resursfördelningen i 
september som en engångsutbetalning till respektive huvudman.

Till modellen har två alternativ till hur pengarna kan fördelas tagits fram.

Alternativ 1

Hela beloppet viktas till gruppen av elever som är födda utomlands och har 
föräldrar som är födda utomlands.

I det senaste underlaget för social viktning visade sig 2 249 av totalt 17 613 
elever som är folkbokförda i Västerås höra till målgruppen och därmed ligga 
till grund för fördelningen.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Alternativ 1 innebär en fördelning enligt nedanstående tabell.

Huvudman Totalt antal 
elever

Antal elever 
målgrupp

Belopp
(tkr)

Min-m ax 
(tkr)

Fristående
grundskola

4 486 474 1 065 7-251

Kommunal
grundskola

12 572 1 705 3 830 7-522

Kommunal
särskola

239 47 106 7-27

Summa 17 297 2 226 5 000

Alternativ 2:

Hela beloppet viktas till gruppen av elever som invandrat de senaste åren 
(2016-2019).

I det senaste underlaget för social viktning visade sig 1 012 av totalt 17 613 
elever som är folkbokförda i Västerås höra till målgruppen och därmed ligga 
till grund för fördelningen.

Alternativ 2 innebär en fördelning enligt nedanstående tabell.

Huvudman Totalt antal 
elever

Antal elever 
målgrupp

Belopp
(tkr)

Min-m ax 
(tkr)

Fristående
grundskola

4 486 122 605 15-168

Kommunal
grundskola

12 572 874 4 331 15-687

Kommunal
särskola

239 13 64 15-30

Summa 17 297 1009 5 000

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

1 Grundskolenämnden godkänner återrapporten och avslutar uppdraget 
avseende modell för omfördelning av 5 mnkr från nyanländersättningen 
till en satsning för insatser med syfte att öka andelen behöriga lärare och 
motverka den pedagogiska segregationen på skolor med hög social vikt.

2 Grundskolenämnden beslutar att fördela medlen i enlighet med alternativ 
2; där viktningen görs enligt elever som är invandrade de senaste fyra 
åren.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Anna Lundberg (L) 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.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§194 DnrGSN 2021/01878-3.6.1

Godkännande av överenskommelse om Lokalprogram och 
Kalkyl 0 för nybyggnation - Sätra

Beslut
Grundskolenämnden godkänner överenskommelse angående framtagande av 
lokalprogram och kalkyl 0 för nybyggnation på Sätra, daterad 2021-03-11, 
om 450 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen utreder tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen förutsättningar för att etablera en ny permanent 3- 
parallellig grundskola F-6, samt träning och särskola. Behovet av en 
grundskola har uppkommit i samband med att ett nytt bostadsområde med ca 
2000-2500 bostäder planeras byggas på Sätraområdet. Objektet finns med i 
investeringsplanen.

Det första steget i lokalförsörjningsprocessen är att ta fram ett lokalprogram 
och en första kalkyl - kalkyl 0. Teknik- och fastighetsförvaltningen 
uppskattar att kostnaden för detta är 450 000 kronor.

Överenskommelsen innebär att den framtida hyresgästen, det vill säga 
beställande nämnd, ansvarar för kostnader för framtagande av lokalprogram 
och en första kostnadskalkyl. Överenskommelser där kostnaden uppgår till 
maximalt 250 000 kronor ingås, enligt grundskolenämndens 
delegationsordning, av barn- och utbildningsförvaltningens direktör.

Dessa överenskommelser har tidigare benämnts som en ”riskpeng”, och 
risker som kan påverka denna nybyggnation bedöms vara: För liten yta för 
utemiljö, för liten yta för att få plats med samtliga funktioner inom 
detaljplanen, för liten skola, det vill säga för få elever för att skolan ska bli 
en bärkraftig enhet, trafiksituationen kring samt till skolan etcetera.

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

Grundskolenämnden godkänner överenskommelse angående framtagande av 
lokalprogram och kalkyl 0 för nybyggnation på Sätra, daterad 2021-03-11, 
om 450 000 kronor.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) 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.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§195 DnrGSN 2021/00006-1.2.3

Information om lokaler och investeringar 2021

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Sara Pettersson, planerare, informerar om dagsläget gällande lokalbehovet 
och planering av kommande investeringar.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 196 Dnr GSN 2018/03581-3.6.1

Information om stadsdelsinventering Hammarbyområdet

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutade 2019-01-29, § 14, att bifalla ett 
nämndinitiativ som gav barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att:

-Initiera en ny och flexibel skolbyggnad på Hammarbyområdet, i första hand 
vid nuvarande S:ta Gertrud skola och i första hand årskurs F-6.

-Säkerställa att objektet inkluderas i stadens budgetprocess.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen genomfört en områdesanalys över 
Hammarbyområdet. Analysen presenterar två förslag till riktning för vidare 
arbete med skol- och förskolelokaler i området.

I stadens investeringsplan finns en rad för ny skolbyggnad på Hammarby. 

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om områdesanalysen.

Justerandes signatur

(Ms
Utdragsbestvrkande
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§ 197 Dnr GSN 2021/02100-1.7.1

Yttrande till byggnadsnämnden över remiss Allmogekulturen 5

Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 
daterat 2021-05-28, som sitt eget och överlämnar det till byggnadsnämnden, 
med ändringar enligt Anna Lundbergs (L) yrkande: sista meningen i 
yttrandet stryks.

Arendebeskrivning
Byggnadsnämnden arbetar med ärende BY 2021-000955 Allmogekulturen 5 
Västerås. Ansökan om bygglov avser förhandsbesked att ändra lokalen från 
kontor till grundskoleverksamhet. Grundskolenämnden bereds möjlighet att 
yttra sig i ärendet. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår text till 
yttrande.

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

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 
daterat 2021-05-28, som sitt eget och överlämnar det till byggnadsnämnden.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
följande tillägg: sista meningen i yttrandet stryks.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna 
yrkandet, och att grundskolenämnden beslutar enligt det.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur >, /i Utdraesbestvrkande
fe



VÄSTERÅS STAD
Grundskolenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-08

27 (38)

§198 DnrGSN 2020/04416-6.1.1

Översyn av skolskjutsområden

Beslut
1. Grundskolenämnden återremitterar återrapporten till bam- och 

utbildningsförvaltningen för ytterligare beredning, med följande 
motivering:

- Belys relativ närhet på landsbygden 

Se över området Aberga på sida 7.

Se över restid och hållplatser på sida 8.

2. Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda NYKO som 
områden för skolskjuts inklusive bamkonsekvensanalys.

Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutade i december 2020, § 268, att ge bam- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över och lämna förslag till 
nämnden gällande skolskjutsområden, vilket blev beslutet av den 
övergripande utredningen kring skolskjuts som genomfördes under 2020.

Avstämning har löpande skett med skolskjutshandläggare, skolplacering och 
jurist.

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

1. Grundskolenämnden godkänner återrapporten.

2. Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda NYKO som 
områden för skolskjuts inklusive barnkonsekvensanalys.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar på att återremittera återrapporten enligt punkt 
1 i förvaltningens förslag till beslut enligt följande motivering:

- Belysa relativ närhet på landsbygden

Se över området Aberga på sida 7

Se över restid och hållplatser på sida 8

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut enligt 
punkt 2 samt bifall till Vicki Skure Erikssons (C) yrkande.

Caroline Högberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut enligt 
punkt 2 samt bifall till Vicki Skure Erikssons (C) yrkande.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Grundskolenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-08

28 (38)

Proposition
Ordföranden finner att det inledningsvis finns två förslag till beslut, detta 
enligt förvaltningens förslag till beslut, samt enligt Vicki Skure Erikssons 
(C) yrkande om återremittering av punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut, 
med bifall från ordförande själv och Caroline Högström (M), 
grundskolenämnden finner att återrapporten återremitteras. Därefter finner 
ordföranden att det finns ett förslag till beslut avseende punkt 2 i 
förvaltningens förslag till beslut, med bifall från ordföranden själv och 
Caroline Högström (M), och att grundskolenämnden beslutar enligt det.

Kopia till
Chef skolskjutsverksamheten 
Verksamhetschef utbildning och arbetsmarknad

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§199 DnrGSN 2021/00005-1.2.3

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitets para metrar

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Arendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar verksamhetscheferna Maria Lindh och Erik 
Johansson om avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§200 DnrGSN 2021/00004-1.2.3

Verksamhetsinformation 2021

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Arendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar verksamhetscheferna Maria Lindh och Erik 
Johansson bland annat om:

S amrelay teringen

- Pettersbergsskolans utmärkelse för sitt skolbibliotek

- Läget i verksamheterna med anledning av covid-19 

Kommande statsbidrag.

Helena Clementson, verksamhetschef, informerar bland annat om:

- Hantering av skolskjutsärenden gällande Ryttemeområdet

- Feriepraktiken för årskurs 9

- Information om arenan och IM-elever.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§201 Dnr GSN 2020/02586-6.3.3

Omprövning av beslut om distansundervisning samt delegation 
utifrån förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och 
annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Beslut
1. Grundskolenämndens beslut från den 25 augusti 2020, § 150 punkt 1-3,

kvarstår.

2. Om nya rekommendationer/direktiv kommer från Folkhälsomyndigheten 
eller Regeringen kan omprövning av beslutet behöva ske.

3. Beslutet gäller som längst till läsåret 2020/2021 slut, därefter måste nytt 
beslut fattas.

Ärendebeskrivning
Med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) har Regeringen 
vidtagit ett antal åtgärder. Regeringen fattade den 13 mars 2020 beslut om en 
ny förordning, Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss smitta (FUSS). Den nya förordningen gav 
bland annat huvudman för grundskola möjlighet att bedriva fl ärr- och 
distansundervisning vid spridning av viss smitta i de fall skolans lokaler 
behövde hållas stängda för elever. Regeringen har därefter beslutat om vissa 
förändringar, bland annat beslutades den 24 april 2020 om en ny paragraf i 
förordningen som möjliggjorde distansundervisning för grundskolorna även i 
de fall en huvudman håller skolenheten öppen. Den möjligheten gällde om 
det behövdes för att lärare eller elever, utifrån den personliga situationen, 
inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför att de följer 
eller har följt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som avser 
sjukdomen covid-19. Grundskolenämnden har sedan tidigare fattat beslut om 
att distansundervisning får bedrivas utifrån detta samt delegerat till rektor att 
fatta beslut om sådan distansundervisning.

Regeringen har den 8 januari 2021 fattat beslut om ytterligare förändringar, 
gällande fl ärr- och distansundervisning vid öppen skolenhet,, i förordningen. 
Ändringarna innebar att det också ges möjlighet för huvudman att bedriva 
undervisning på distans, för högstadiet i grundskolan, ”om det behövs för att 
lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid- 
19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel” (§ 11b, 
förordning 2020:115).

Det ges också möjlighet för huvudman att bedriva utbildning på, distans för 
högstadiet i grundskolan, om det behövs för att antalet elever som är 
närvarande i lokalerna samtidigt behöver begränsas för att huvudmannen ska 
kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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”Utöver vad som följer av 11 a och 11 b §§ får en huvudman som håller en 
gymnasieskola öppen tillämpa bestämmelserna i 5, 7, 9 och 10 §§, om 
antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver 
begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd 
eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen 
covid-19.” (§ 11 c, förordning 2020:115)

Grundskolenämnden beslutade i januari 2021 att undervisning vid Västerås 
kommunala grundskolor får bedrivas på distans, utifrån §§ 7 samt 11b eller 
11c förordning (2020:115). Vidare beslutade grundskolenämnden då också 
att beslutet skulle omprövas senast april 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen har nu sett över beslutet och återkommer 
därför till nämnden med förslag kring detta. Barn- och 
utbildningsförvaltningen gör bedömningen, utifrån dagens läge med covid- 
19, att nämndens beslut från januari 2021 bör kvarstå. Vidare görs 
bedömningen att nämnden bör tidsbegränsa sitt beslut att gälla till och med 
läsåret 2020/2021 slut.

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

Grundskolenämndens beslut från den 25 augusti 2020, § 150 punkt 1-3, 
kvarstår.

Om nya rekommendationer/direktiv kommer från Folkhälsomyndigheten 
eller Regeringen kan omprövning av beslutet behöva ske.

Beslutet gäller som längst till läsåret 2020/2021 slut, därefter måste nytt 
beslut fattas.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) 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
Ve grundskoleverksamheten 7-9 F-9 f.v.b. till berörd 
Registrator nämndenheten

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Grundskolenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-08

33 (38)

§202 Dnr GSN 2021/01892-6.0.2

F-6 skola med undervisning på engelska enligt svensk läroplan

Beslut
Grundskolenämnden beslutar att:

1. Den nya skolenheten Västerås English Public School, en grundskola 
med årskurserna 1-6 samt fritidshem, startas per den 9 juni 2021.

2. Västerås English Public School ska organiseras i del av 
Mälarparksskolans lokaler.

3. Västerås English Public School ska ha plats för 50 elever.

4. Västerås English Public School ska i grundskolan endast bedriva 
undervisning enligt 9 kap 14 § skolförordningen, dvs huvuddelen av 
undervisningen ska ges på engelska.

5. Utbildningen, vid Västerås English Public School, enligt 9 kap 14 § 
skolförordningen endast ska ges till elever som vistas i Sverige under 
en begränsad tid och har tillräckliga kunskaper i engelska för att 
kunna delta i undervisningen enligt 9 kap 14 § skolförordningen.

6. Innan en elev får antas till Västerås English Public School ska en 
behovsprövning, som visat att eleven är i Sverige en begränsad tid 
och har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna delta i 
undervisningen, ha genomförts.

7. Om det till Västerås English Public School är fler sökande än platser 
kommer urval att ske enligt 9 kap 15 § skolförordningen, dvs om det 
är fler sökande än det finns platser till engelskspråkig undervisning 
enligt 14 §, ska den i första hand ges till

1. barn till utländska gästforskare och experter, och
2. barn som tidigare gått i en engelskspråkig skola.

8. Information om hur skolval till Västerås English Public School går 
till, tidsperiod för valet ska delges på kommunens webbplats.

9. Anmäla, enligt 9 kap. 17 §, till Skolinspektionen att undervisning 
enligt 9 kap. 14 § anordnas på Västerås English Public School.

10. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden gav den 18 maj 2021 § 179 barn och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att:

starta en F-6 skola med undervisning på engelska enligt svensk läroplan med 
start hösten 2021.

redovisa kostnaderna för en sådan skola separat i nämndens 
ekonomiuppfölj ning.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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tydliggöra hur elever i högstadieåldern (åk 7-9) och som vistas i Sverige 
under begränsad tid och har kunskaper i engelska tex bam till utländska 
gästforskare och experter samt barn som tidigare gått i en engelskspråkig 
skola kan tas emot.

Barn- och utbildningsförvaltningen har delat upp uppdraget enligt följande:

• Punkt ett återkommer till nämnden för beslut i detta ärende.

• Punkt två redovisas till nämnden i samband med ordinarie
uppföljningar.

• Punkt tre kommer redovisas till nämnden vid sammanträdet i augusti.

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

Grundskolenämnden beslutar att:

1. Den nya skolenheten Västerås English Public School, en 
grundskola med årskurserna 1-6 samt fritidshem, startas per den 9 
juni 2021.

2. Västerås English Public School ska organiseras i del av 
Mälarparksskolans lokaler.

3. Västerås English Public School ska ha plats för 50 elever.

4. Västerås English Public School ska i grundskolan endast bedriva 
undervisning enligt 9 kap 14 § skolförordningen, dvs huvuddelen 
av undervisningen ska ges på engelska.

5. Utbildningen, vid Västerås English Public School, enligt 9 kap 14 
§ skolförordningen endast ska ges till elever som vistas i Sverige 
under en begränsad tid och har tillräckliga kunskaper i engelska 
för att kunna delta i undervisningen enligt 9 kap 14 § 
skolförordningen.

6. Innan en elev får antas till Västerås English Public School ska en 
behovsprövning, som visat att eleven är i Sverige en begränsad 
tid och har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna delta i 
undervisningen, ha genomförts.

7. Om det till Västerås English Public School är fler sökande än 
platser kommer urval att ske enligt 9 kap 15 § skolförordningen, 
dvs om det är fler sökande än det finns platser till engelskspråkig 
undervisning enligt 14 §, ska den i första hand ges till

1. barn till utländska gästforskare och experter, och
2. barn som tidigare gått i en engelskspråkig skola.

8. Information om hur skolval till Västerås English Public School 
går till, tidsperiod för valet ska delges på kommunens webbplats.

9. Anmäla, enligt 9 kap. 17 §, till Skolinspektionen att undervisning 
enligt 9 kap. 14 § anordnas på Västerås English Public School.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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10. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) 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.

Justerandes signatur

s\Ay

Utdragsbestvrkande
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§203 DnrGSN 2021/01279-6.3.6

Uppdrag att utreda eleversättning till en eventuell IB skola

Beslut
Grundskolenämnden godkänner återrapporten av uppdraget att utreda 
eleversättning till en internationell skola.

Arendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutade den 6 april 2021 § 98:
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda eleversättning till en eventuell IB skola.

Uppdraget förtydligades sedan till att utreda eleversättning till en 
internationell skola, utifrån att en IB skola är en form av internationell skola. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sett över hur bestämmelserna för 
eleversättning till en internationell skola ser ut i Skollagen, Skolförordningen 
och Kommunallagen. Förvaltningen har tagit kontakt med flera olika 
kommuner och frågat efter deras beslut gällande ersättningen.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) 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.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 204 Dnr GSN 2021/01895-6.0.2

Nämndinitiativ från M gällande samarbete mellan förskola och 
grundskola

Beslut
Grundskolenämnden beslutar att bifalla nämndinitiativet och att det hanteras 
inom ramen för redan pågående arbete inom förvaltningen och redovisas i 
ordinarie verksamhetsuppfölj ning.

Ärendebeskrivning
Moderaterna lämnade vid grundskolenämndens sammanträde den 18 maj 
2021 in ett nämndinitiativ om samarbete mellan förskola och grundskola. I 
initiativet föreslås följande:

-att Barn- och Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att stärka samverkan 
mellan förskola och grundskola i hela Västerås.

-att Barn- och Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att stärka 
likvärdigheten i övergångarna mellan förskola och skola i hela Västerås 
kommun.

-att Barn- och Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att 
vårdnadshavare också får en aktiv del i övergångarna mellan förskola och 
skola.

Barn- och utbildningsförvaltningen återkommer nu med förslag om 
hantering av nämndinitiativet.

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

Grundskolenämnden beslutar att initiativet ska hanteras inom ramen för 
redan pågående arbete inom förvaltningen och redovisas i ordinarie 
verksamhetsuppföljning.

Yrkanden
Caroline Högström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tillägget att grundskolenämnden bifaller nämndinitiativet.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt Caroline 
Högströms (M) yrkande, och att grundskolenämnden beslutar enligt det.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande

(k.
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§205 DnrGSN 1864769-

Övriga frågor

Arendebeskrivning
Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

ät 035
Utdragsbestvrkande
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