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§158 DnrGSN 1811041-

Protokollsjustering

Beslut
Grundskolenämnden utser Caroline Högström (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes sienatur

K_J\J

Utdraasbestvrkande
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§159 DnrGSN 2021/00002-1.2.3

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner föredragningslistan med föreslagna 
tillägg.
2. Inga ärenden är offentliga.

Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska 
vara öppna för allmänheten.
Anna Lundberg (L) anmäler ett extra ärende gällande "F-6 skola med 
undervisning på engelska enligt svensk läroplan", vilket läggs till 
föredragningslistan.
Caroline Högström (M) med flera anmäler ett nämndinitiativ "Samarbete 
mellan förskola och grundskola”, vilket läggs till föredragningslistan.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§160 DnrGSN 2021/00099-1.3.3

Direktören informerar

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör, presenterar den nya verksamhetschefen för 
hemkommun och kansli Kristina Dhenstrand.

Justerandes si matur Utdragsbestvrkande
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§161 DnrGSN 2021/00101-1.4.2

Redovisning av postlista

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie GSN för perioden 2021-04-19 till och med 
2021-05-09 redovisas för nämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§162 DnrGSN 2021/00102-1.4.2

Delgivningar

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Kränkande behandlingar, synpunkter/klagomål och handlingar till kännedom 
för huvudmannen för perioden 2021-04-19 till och med 2021-05-09 samt 
beredningsutskottets protokoll från den 2021-05-04 redovisas för 
grundskolenämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 163 Dnr GSN 2021/00100-1.4.2

Redovisnings av delegationsbeslut

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieseriema GSN och GRN-SBO under 
perioden 2021-04-19 till och med 2021-05-09 redovisas för nämnden.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§164 DnrGSN 2021/01667=1.4.1

Information från Statistik och analys om befolkningsprognos

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Hanna Chapman, enhetschef från statistik och analysenheten, informerar 
grundskolenämnden om befolkningsprognosen.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§165 DnrGSN 2021/01668-1.3.6

Information från Stadsbyggnadsförvaltningen om 
planeringsunderlag som resultat av ortsdialoger från 
Stadsbyggnadsförvaltningen

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Eva Widergren, samhällsplanerare och Sandra Vindelstam, planarkitekt, från 
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar grundskolenämnden om 
planeringsunderlag som resultat av ortsdialoger.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§166 DnrGSN 2021/01490-15.2

Information om inrättande av trygghetsråd

Beslut
Gmndskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Ett trygghetsråd har inrättats i samverkan med Polisen i Västerås och ska 
bestå av presidierna i kommunstyrelsen, gmndskolenämnden, nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande och individ- och familj enämnden. 
Kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen har ett delat 
ordförandeskap i trygghetsrådet. Syftet med trygghetsrådet är att samverka 
med polisen för att ta fram en lägesbild och utifrån den gemensamt prioritera 
ett antal trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och leda och 
samordna det strategiska arbetet. Trygghetsrådet får i uppdrag att ta fram 
målformuleringar för sin verksamhet samt kontinuerligt hålla 
kommunstyrelsen informerad om sitt arbete.

Justerandes signatur Utdraasbestvrkande
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§167 DnrGSN 2021/01666-1.4.2

Delårsrapporter per den 30 april 2021 för grundskolenämnden

Beslut
Grundskolenämnden godkänner delårsrapport 1 per den 30 april 2021 och 
översänder den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Uppföljningen i delårsrapporten avser perioden januari till april 2021. 
Nämndens delårsrapport skrivs utifrån anvisningar från 
stadsledningskontoren. Delårsrapporten ska följa upp nämndens styrkort och 
följekort i verksamhetsplan 2021, nämndens internkontrollplan, nämndens 
budget samt uppdrag och mål från kommunfullmäktige.
Delårsrapport 1 innehåller en sammanfattning av hur verksamheten har 
utvecklats under årets första fyra månader, samt en prognos för helåret och 
uppföljning av intemkontrollplanen.
B am- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner delårsrapport 1 per den 30 april 2021 och 
översänder 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

Justerandes sienatur Utdragsbestvrkande
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§168 Dnr GSN 2021/00006-1.2.3

Information om lokaler och investeringar 2021

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

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

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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§169 DnrGSN 2021/00923-1.7.1

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

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

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.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§170 DnrGSN 2021/00843-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över Revisionsrapport 2020:9 - 
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande tall LOU

Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 
daterat 2021-04-21, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad har EY 
genomfört en granskning av stadens upphandlingsprocess i förhållande till 
LOU. Granskningens syfte är att bedöma huruvida det föreligger en 
ändamålsenlig intern kontroll i staden med avseende på genomförande av 
upphandlingar enligt LOU samt stadens styrdokument.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 
daterat 2021-04-21, som sitt eget och överlämnar det 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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§171 DnrGSN 2021/00004-1.2.3

Verksamhetsinformation 2021

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Maria Lindh och Erik Johansson, verksamhetschefer, informerar 
grundskolenämnden bland annat om:

läget i verksamheterna med anledning av covid-19
rekryteringsläget
skoltransport och val av skola
organisation av studie- och yrkesvägledning.

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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§172 DnrGSN 2021/00005-1.2.3

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar Maria Lindh och Erik Johansson, 
verksamhetschefer, om avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§173 DnrGSN 2021/01587-6.0.4

Utökning med årskurs 6 på Vetterstorpsskolan från och med
läsåret 2021/2022

Beslut
Grundskolenämnden beslutar att Vetterstorpsskolan utökas med årskurs 6 
från och med läsåret 2021/2022.

Ärendebeskrivning
Vetterstorpsskolan är för närvarande grundskola med förskoleklass, årskurs 
1-5 samt fritidshem. Elevantalet är 125 (april 2021).
Från läsåret 2021/2022 föreslås att skolan utökas med årskurs 6, för att följa 
principen om att de kommunala låg- och mellanstadieskolorna om möjligt 
ska vara grundskolor från årskurs F (förskoleklass) till och med årskurs 6 
(F-6-skolor). En utökning med årskurs 6 på Vetterstorpsskolan innebär att de 
elever som idag går i årskurs 5 får möjlighet att fullfölja mellanstadiet på 
samma skola utan att behöva byta till en ny skola.
Lokalmässigt kommer befintliga paviljonger på skolan att fortsatt behövas 
för att inrymma årskurs 5 och 6.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Grundskolenämnden beslutar att Vetterstorpsskolan utökas med årskurs 6 
från och med läsåret 2021/2022.

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
Rektor V etterstorpsskolan 
Planeringsenheten BUF 
Organisationsgruppen BUF

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 174 Dnr GSN 2021/00804-1.3.7

Information om vidare hantering av e-förslag - Handlingsplan för 
stöd till särskilt begåvade elever

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen,

Arendebeskrivning
Peter Johansson, utvecklingsledare, informerar grundskolenämnden om den 
vidare hanteringen av det inkomna e-förslaget avseende "Handlingsplan för 
stöd till särskilt begåvade elever".

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 175 Dnr GSN 2021/01669-6.3.3

Beslut om avräkning av tid för distansundervisning mot 
garanterad undervisningstid

Beslut
1. Grundskolenämnden delegerar till verksamhetschef för 

grundskoleverksamheten att utifrån respektive rektors underlag fatta 
beslut om avräkning av tid för distansundervisning mot garanterad 
undervisningstid.

2. Beslut enligt punkt 1 ovan ska anmälas till grundskolenämnden.

Ärendebeskrivning
Västerås kommunala grundskolor har med anledning av spridningen av 
coronaviruset (covid-19), under delar av läsåret 20/21 haft grundskolor 
stängda eller delvis stängda och istället bedrivit undervisning genom flärr- 
eller distansundervisning för de elever skolan varit stängd för. Även under de 
perioder som grundskolorna har varit öppna har enstaka klasser haft flärr- 
eller distansundervisning efter samråd av smittskyddsläkaren. Även under 
de perioder som grundskolorna har varit öppna har fl ärr- eller 
distansundervisning bedrivits i syfte att minska trängseln i skolans lokaler, 
minska trängseln i kollektivtrafiken samt utifrån lärares eller elevs 
personliga situation.
Möjligheten till att vid dessa tillfallen istället bedriva undervisning genom 
fl ärr- eller distansundervisning regleras i den förordning, Förordning om 
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta 
(SFS 2020:115), som Regeringen beslutade om och som trädde i kraft den 16 
mars 2020. Möjligheten att bedriva distansundervisning regleras i 7 § 1 st. I 
förordningen framgår i 7 § 2 st att:
”Om läraren och eleven vid undervisningen är åtskilda både i rum och tid 
ska huvudmannen besluta hur många undervisningstimmar undervisningen 
ska anses motsvara, om huvudmannen avser att avräkna undervisningstiden 
mot den garanterade undervisningstiden. ”
Ovanstående innebär att om undervisning har bedrivits genom 
distansundervisning kan beslut fattas av huvudmannen om att den tiden 
avses avräknas mot den garanterade undervisningstiden. 
Grundskoleverksamheten har för avsikt att avräkna tid för 
distansundervisning mot garanterad undervisningstid. Då dessa beslut kan

22 (29)

Justerandes sicnatur Utdraesbestvrkande
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komma att ske löpande och är beslut på detaljnivå så föreslås att 
grundskolenämnden delegerar till verksamhetschef att utifrån respektive 
rektors underlag fatta beslut om avräkning av tid för distansundervisning mot 
garanterad undervisningstid.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Grundskolenämnden delegerar till verksamhetschef för 
grundskoleverksamheten att utifrån respektive rektors underlag fatta 
beslut om avräkning av tid för distansundervisning mot garanterad 
undervisningstid.

2. Beslut enligt punkt 1 ovan ska anmälas till grundskolenämnden.

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
VC Grundskoleverksamheten

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§176 DnrGSN 2018/01686-13.6

Metoder för att säkerställa att Barn rättslagen efterföljs -
återrapport

Beslut
Grundskolenämnden godkänner rapporten.

Ärendebeskrivning
FN:s konvention om barnets rättigheter ratificerades av Sverige 1990 och 
den 1 jan 2020 fick barnkonventionen status av svensk lag. Västerås stad 
och de pedagogiska nämnderna har arbetat under mycket lång tid för att 
implementera barnkonventionen. I och med att konventionen blev svensk lag 
så har kommunernas ansvar för att leva upp till bestämmelserna blivit ännu 
tydligare. Grundskolenämnden gav 2018-06-13 förvaltningen i uppdrag att 
vidareutveckla metoder för att säkerställa att Bamrättslagen efterföljs. 
Förvaltningen återkopplar uppdraget med en rapport över metoder och 
arbetssätt.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner rapporten.

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.
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§177 Dnr GSN 2021/01307-1.7,1

Yttrande till nämnden för idrott, fritid och förebyggande över 
remiss - Handlingsplan friluftsliv

Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 
daterat 2021-04-19, som sitt eget och överlämnar det till Nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande.

Ärendebeskrivning
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har remitterat förslag till 
Handlingsplan friluftsliv till Grundskolenämnden. Handlingsplanen är ett 
styrdokument som anger den politiska vilj einriktningen för friluftslivet i 
Västerås. Handlingsplanen ska främja förutsättningen för ett rikt friluftsliv 
med sikte på 2025 och har tagits fram i ett brett samarbete med flera 
intressenter i staden.
Handlingsplanen innehåller målområden och mål. Målområdena är 
naturtillgång, föreningsliv, folkhälsa och kunskap. Till handlingsplanen 
knyts en fördjupande beskrivning av målområdena och målen samt en bilaga 
som beskriver aktiviteter och tidplan samt ansvarig förvaltning. 
Handlingsplanen kommer årligen att följas upp och aktiviteterna kommer att 
revideras vart annat år av Nämnden för idrott, fritid och förebyggande. 
Yttrande ska vara Nämnden för idrott, fritid och förebyggande tillhanda 
senast den 31 maj.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 
daterat 2021-04-19, som sitt eget och överlämnar det till Nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande.

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
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.
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§179 DnrGSN 2021/01892-6.0.2

F-6 skola med undervisning på engelska enligt svensk läroplan

Beslut
1. Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
starta en F-6 skola med undervisning på engelska enligt svensk läroplan med 
start hösten 2021.
2. Redovisa kostnaderna för en sådan skola separat i nämndens 
ekonomiuppföljning.
3. Tydliggöra hur elever i högstadieåldem (åk 7-9) 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.

Ärendebeskrivning
Anna Lundberg (L) väcker vid sammanträdet ett ärende gällande F-6 skola 
med undervisning på engelska enligt svensk läroplan enligt följande:
"Företag i Västerås verkar allt mer globaliserat och har behov av att locka till 
sig medarbetare från hela världen. För att lyckas med detta är en skola med 
möjlighet till undervisning på engelska avgörande för att locka arbetskraft 
till Västerås. Flera företag har senaste tiden vittnat om detta och uppvaktat 
staden kring att starta en skola med undervisning på engelska enligt svensk 
läroplan.
I 9 kap 14 § Skolförordningen (SkolF) regleras att en kommunal 
huvudmannen har möjlighet att besluta om att bedriva huvuddelen av 
undervisningen på engelska för elever som vistas i Sverige under en 
begränsad tid och har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna delta i 
undervisningen.
För att elever ska kunna få sin undervisning på engelska i enlighet med 9 kap 
14 § (SkolF) så krävs det dels att eleven vistas i Sverige en begränsad tid 
samt att eleven har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna delta i 
undervisningen.
Grundskolenämnden delar bilden av att en skola med undervisning på 
engelska är viktig för stadens attraktionskraft och ger därför förvaltningen i 
uppdrag att:

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

2. Redovisa kostnaderna för en sådan skola separat i nämndens 
ekonomiuppfölj ning.

3. Tydliggöra hur elever i högstadieåldem (åk 7-9) som vistas i Sverige 
under begränsad tid och har kunskaper i engelska, tex bam till
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utländska gästforskare och experter samt barn som tidigare gått i en 
engelskspråkig skola, kan tas emot."

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar att grundskolenämnden ger barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att:
1. Starta en F-6 skola med undervisning på engelska enligt svensk läroplan 
med start hösten 2021.
2. Redovisa kostnaderna för en sådan skola separat i nämndens 
ekonomiuppfö lj ning.
3. Tydliggöra hur elever i högstadieåldem (åk 7-9) 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.
Caroline Högström (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande. 
Jonathan Taki (C) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Agneta Luttropp (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna 
yrkandet med bifall från Caroline Högström (M), Jonathan Taki (C), 
Alexandra Olsson (S) och Agneta Luttropp (MP) och att grundskolenämnden 
beslutar enligt det.

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

Nämndinitiativ från M gällande Samarbete mellan förskola och 
grundskola

Beslut
Nämndinitiativet överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för 
beredning.

Arendebeskrivning
Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson (M) och Susanne Nordin (M) 
lämnar in ett nämndinitiativ gällande samarbete mellan förskola och 
grundskola enligt följande:
"Samarbetet och övergången mellan förskola och grundskola är en viktig 
pusselbit för att skapa en trygg och bra start för barnens skolgång. På senare 
år har arbetet i staden uppdaterats men vi ser fortfarande hur det skiljer sig 
från område till område samt skola till skola hur väl övergångarna fungerar 
för barnen. En annan brist är hur vårdnadshavare involveras i övergången.
Därför vill vi initiera att arbetet intensifieras för att få bra övergångar för 
våra bam och ungdomar. När övergångarna inte fungerar drabbas det 
enskilda barnet i förlorad tid. En annan viktig pusselbit är att vårdnadshavare 
i större utsträckning får vara en del av övergången. Detta kan också skapa en 
tryggare start för barnet när vårdnadshavare också kan svara på barnets 
frågor inför skolstart.
Därmed föreslår Moderaterna följande:

att Bam- och Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att stärka 
samverkan mellan förskola och grundskola i hela Västerås.
att Bam- och Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att stärka 
likvärdigheten i övergångarna mellan förskola och skola i hela 
Västerås kommun.
att Bam- och Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa 
att vårdnadshavare också får en aktiv del i övergångarna mellan 
förskola och skola."

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande


