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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
Mikaela Assarsson, enhetschef resursplanering och myndighet
Susanne Johansson, controller
Sara Pettersson, planerare
Rainer Wiesner, planerare
Cecilia Wästborn, strateg
Stefan Zangelin, strateg
Haidi Bäversten, strateg
Karin Wibeck, strateg
Peter Johansson, utvecklingsledare
Fredrik Ignell, biträdande verksamhetschef

UtdrassbestvrkandeJusterandcs sisnatur
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§222 DnrGSN 1811041-

Protokollsjustering

Beslut
Grundskolenämnden utser Hawar Asaiesh (V) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

Jtistcrandcs sinnattir
i

Utdra asbestvrkande
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§223 DnrGSN 1861110-

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner föredragningslistan.

2. Paragraferna § 222 till och med § 233 är offentliga.

3. Grundskolenämnden beslutar att Alexander Lundin får delta under den 
slutna delen av sammanträdet.

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

Anna Lundberg (L) anmäler två övriga frågor gällande Fridhemsskolan och 
granskningen av Waldorfskolan.

Alexander Lundin, praktikant, föreslås få delta under den slutna delen av 
sammanträdet.

Utiirassbestwkmidc
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§224 Dnr GSN 2022/00007-1.2.3

Redovisning av delegationsbeslut 2022

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieserierna GSN och GRN-SBO under 
perioden 2022-09-16 till och med 2022-11-01 redovisas för nämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:

Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

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.

Justerandes sianatur , Utdraesbeslvrkande
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§225 Dnr GSN 2022/00008-1.2.3

Redovisning av postlista 2022

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie GSN för perioden 2022-09-16 till och med 
2022-11-01 redovisas för nämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:

Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

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.

Justeraudes sienatur Utdrassbostvrkande
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§ 226 Dnr GSN 2022/00006-1.2.3

Delgivningar 2022

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Kränkande behandlingar, synpunkter/klagomål och handlingar till kännedom 
för huvudmannen för perioden 2022-09-16 till och med 2022-11-012 
redovisas för grundskolenämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:

Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

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.

i

Justcrandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 227 Dnr GSN 2022/00783-1.4.2

Redovisning av aktuella uppdrag

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Sammanställning av pågående uppdrag, vilka grundskolenämnden gett barn- 
och utbildningsförvaltningen, registrerade till och med den 2 november 
september 2022 redovisas för nämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:

Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

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.

Justerandes sicnatur Utdraesbestvikande
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§ 228 Dnr GSN 2021/03103-1.3.4

Beslut om extra sammanträde för grundskolenämnden

Beslut
Grundskolenämnden sammanträder den 7 december klockan 09:00.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att grundskolenämnden ska hinna överlägga om ärendet 
”Verksamhetsplan 2023” innan grundskolenämnden fattar beslut vid 
ordinarie sammanträde i december föreslås grundskolenämnden hålla ett 
extra sammanträde.

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

Grundskolenämnden sammanträder den 7 december klockan 09:00.

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.

Justcrandes sianatur Utdraasbestvrkande ;

I
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§ 229 Dnr GSN 2022/03235-1.2.3

Sammanträdesplan för grundskolenämnden 2023

Beslut
Grundskolenämnden antar sammanträdesplan 2023 för grundskolenämnden 
och grundskolenämndens beredningsutskott

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesplan 2023 för grundskolenämnden och 
grundskolenämndens beredningsutskott har upprättats.

Grundskolenämndens sammanträdesdagar 2023:

Grundskolenämndens sammanträde börjar kl. 09:00, om inte annat anges i 
kallelsen.

24 januari

21 februari

21 mars

18 april

16 maj

13 juni

29 augusti

26 september

24 oktober

21 november

12 december

Grundskolenämndens beredningsutskotts sammanträdesdagar 2023:

10 januari

7 februari

7 mars

4 april

2 maj

30 maj

15 augusti

12 september

10 oktober

Justcrandes signatur Utdra gsbestvrkande
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7 november

28 november

Grundskolenämndens beredningsutskotts sammanträde börjar kl. 08:00:00, 
om inte annat anges i kallelsen.

Vid framtagandet av planen har hänsyn tagits till förskolenämndens, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens, kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens sammanträdesdatum. Hänsyn har även tagits till skollov 
och andra dagar som till exempel Ledarforum. Detta innebär att möjligheten 
för justeringar är begränsad.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:

Grundskolenämnden antar sammanträdesplan 2023 för grundskolenämnden 
och grundskolenämndens beredningsutskott

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
Berörda chefer och handläggare

Utdraesbestvrkande
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§230 Dnr GSN 2022/03247-1.2.3

Arbetsordning för grundskolenämndens beredningsutskott 
mandatperioden 2022-2026

Beslut
Grundskolenämnden antar arbetsordning för grundskolenämndens 
beredningsutskott för mandatperioden 2022-2026.

Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden ska för varje mandatperiod utse ett beredningsutskott 
som har till uppgift att bereda de ärenden som ska föras vidare till nämnden. 
Beredningsutskottets former och sammansättning regleras i den 
arbetsordning som nämnden antar för varje mandatperiod.

Utskottet ska bestå av följande tre ledamöter:

* ordföranden i nämnden, tillika ordförande i utskottet,

* l:e vice ordförande i nämnden, tillika 1 :e vice ordförande i utskottet, samt

* 2:e vice ordförande i nämnden, tillika 2:e vice ordförande i utskottet.

Ersättare för utskottets ordinarie ledamöter ska hämtas från partigrupp i den 
ordning som fullmäktige fastställt för nämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:

Grundskolenämnden antar arbetsordning för grundskolenämndens 
beredningsutskott för mandatperioden 2022-2026.

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
Ordföranden
1 :e vice ordförande
2:e vice ordförande

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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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 
tillfallen:

* 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 
tillfallen:

* 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.

Justerandes sienatur UtdraEsbestvrkande
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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

Justcrandcs sianatur Utdiaesbestvrkandc
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§ 232 Dnr GSN 2022/00005-1.3.3

Direktören informerar 2022

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör för barn- och utbildningsförvaltningen, informerar 
grundskolenämnden om den avbrutna upphandlingen för journalsystem för 
barn- och elevakter och presenterar även barn-och utbildningsförvaltningens 
ansvarsområden.

Mikaela Assarsson, enhetschef för resursplanering och myndighet, 
informerar om ökade kostnader för skolskjutsverksamheten.

Utdracsbestvrkande
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§233 DnrGSN 1860977-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Anna Lundberg (L) anmäler två övriga frågor gällande situationen på 
Fridhemsskolan och granskningen av Waldorfskolan. Sara Drew, strateg, 
besvarar frågan gällande granskningen av Waldorfskolan och Maria Lindh, 
verksamhetschef, besvarar frågan gällande Fridhemsskolan.

|
Justerandcs sienatur Utdraesbestvrkande
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§234 DnrGSN 2022/00022-2.5.0

Månadsrapport för grundskolenämnden 2022

Beslut
Grundskolenämnden godkänner månadsrapport för oktober 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Första månadsrapporteringen för 2022 sker per februari 2022.
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 oktober 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

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

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sienatur . UtdraEsbestvrkande
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§235 DnrGSN 2022/00244-1.3.4

Verksamhetsplan 2023 för grundskolenämnden - överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar grundskolenämnden om 
processen kring verksamhetsplan 2023.

Justerandes sienalur Uldracsbeslvrkande
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§ 236 Dnr GSN 2022/02380-1.3.6

Information om uppdrag att utreda hur stort belopp som behövs 
för Bibass+, det lämpliga att avsätta bibass+-medel för specifika 
verksamheter, och om medlen används till effektiva insatser

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Mikaela Assarsson, enhetschef resursplanering och myndighet, informerar 
grundskolenämnden om uppdraget att utreda hur stort belopp som behövs för 
Bibass+, det lämpliga att avsätta bibass+-medel för specifika verksamheter, 
och om medlen används till effektiva insatser.

i

Justerandes sienatur Utdraasbcstvrkande
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§ 237 Dnr GSN 2022/03092-1.7.1

Yttrande till byggnadsnämnden över samrådsremiss - Detaljplan 
för del av Effekten 5, Finnslätten, Dp 1975

Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande och skickar det till byggnadsnämnden

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplan 1975, Effekten 5, 
Finnslätten, Västerås. Grundskolenämnden har möjlighet att yttra sig 
angående detaljplanens nuvarande utseende. Avsikten med detaljplanen är 
att utveckla fastigheten med bostäder, skola, kontor, centrumverksamhet 
samt hotell. Bostäderna ska bestå av 300-400 lägenheter avsedda för att 
tillgodose bostadsbehovet för anställda på Finnslättens verksamhetsområde 
med olika typer av boendeformer, lång- och korttidsboende, samt tillfällig 
vistelse i form av hotell. I detaljplanen anges en grundskola placeras i 
området. Behovet av skola är enligt detaljplanen inte fastställt och i det fall 
skola inte behövs, eller en mindre skola än planerat, kan fler bostäder 
möjliggöras.

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

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande och skickar det till byggnadsnämnden

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
Byggnadsnämnden

Justerandes sianatur

iI
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§238 Dnr GSN 2022/03468-3.6.1

Investeringsbegäran avseende grundskola i Sätra

i

Justerandes sienatur Utdraasbcstvifcande
i
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§239 DnrGSN 2022/02164-3.6.1

Hyresoffert avseende förråd för Expectrum

Beslut
Grundskolenämnden godkänner hyresoffert avseende förråd Expectrum.

Ärendebeskrivning
I samband med kommunfullmäktigebeslutet att Västerås marknad och 
näringsliv AB avvecklades som bolagsform togs beslutet att Expectrum 
Learning blir en egen avdelning inom enheten för forskning och utveckling 
inom verksamhetsområdet grundskola.

Två tillfälliga lösningar gällande lokaler skapades av fastighetsnämnden, för 
barn- och utbildningsförvaltningens räkning. Det ena är ett hyreskontrakt om 
1 623 666 kr/år med en yta om 1 011 kvadratmeter, i de tidigare lokalerna i 
Skrapan, detta avtal löper ut 2022-12-31. Det andra innefattar nio 
medlemsavtal där Västerås stad hyr in 9 stycken co-working arbetsplatser för 
en kostnad av 377 460 kr/år.

Denna hyresoffert är för att kompensera nuvarande lokaler i Skrapan.

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

Grundskolenämnden godkänner hyresoffert avseende förråd Expectrum.

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.

Justerandes siciiatur Utdracsbestvrkande
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§ 240 Dnr GSN 2022/01853-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss - Västerås stads 
handlingsplan för genomförande av policy för personer med 
funktionsnedsättning 2022-2025

Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande som sitt eget, daterat 2022-10-25, och överlämnar det till 
kommuns tyrels en.

Ärendebeskrivning
Västerås stads arbete med funktionshinderfrågor och tillgänglighet är en del 
av arbetet med social hållbarhet. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2020 
om Policy för personer med funktionsnedsättning för 2020-2025. Till den 
policyn utarbetades en handlingsplan för 2019-2021. Handlingsplanen 
utvärderades våren 2022 och uppdrag gavs till stadsledningskontoret att 
uppdatera handlingsplanen med fokus på identifierade utvecklingsområden.

Förslag till ny handlingsplan har arbetats fram i ett brett samarbete med 
stadens förvaltningar och företrädare för målgruppen och 
funktionsrättsorganisationer.

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

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande som sitt eget, daterat 2022-10-25, och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.

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.

Justerandes simtur Utdraesbestvrkande
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§ 241 Dnr GSN 2022/01286-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss - Motion från (M) om 
fler blivande poliser från Västerås

Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 
daterat 2022-10-12, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen, 
med ändringen att meningen ” att poliserna gör sök med narkotikahund” från 
tredje stycket i yttrandet tas bort.

Särskilt yttrande
Per Jansson (M) och Anders Kullenberg (M) lämnar in ett särskilt yttrande 
enligt följande:

”Kommunen behöver sätta in fler åtgärder för att motverka droger, även i 
skolan. Att genomföra sök med narkotikahund är en viktig del, och 
uppenbarligen ville även tjänstemännen belysa detta i sitt förslag till 
yttrande.

Därför anser vi att texten borde kvarstått.”

Reservation
Eleonore Lundkvists (M) och Christina Alman (M) reserverar sig mot 
beslutet enligt följande:

”Kommunen behöver sätta in fler åtgärder för att motverka droger, även i 
skolan. Att genomföra sök med narkotikahund är en viktig del, och 
uppenbarligen ville även tjänstemännen belysa detta i sitt förslag till 
yttrande.

Därför anser vi att texten borde kvarstått.”

Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande:

”Sverigedemokraterna reserverar sig mot att meningen ”Att poliserna gör 
sök med narkotikahund” stryks i Yttrande Remiss - Motion från (M) om fler 
blivande poliser från Västerås.

Sverigedemokraterna är överlag positiva till att våra skolor söks av med 
narkotikahund för att i möjligaste mån garantera en drogfri miljö i våra 
skolor. Vi tror även att polisnärvaro med hund på våra skolor kan locka fler 
att söka sig till polisyrket då man visar på flera olika inriktningar inom 
yrkeskåren.”

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från (M) till bland annat 
grundskolenämnden för yttrande. I motionen beskrivs att regeringen har som 
mål att det i hela Sverige ska vara totalt 10 000 fler polisanställda 2024 
jämfört med 2016, men 2021 har det endast blivit en ökning med 1 500 

Justerandes sienatur Utdra esbestvrkande
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poliser. Antalet sökande till polisutbildningen ökar, men det är många som 
faller bort i antagningsprocessen och inte klarar leraven.

Motionärerna föreslår att Västerås stad tar initiativ till en satsning för att få 
fler västeråsare att söka polisutbildningen med kunskap om vad som krävs 
för att bli antagen. Satsningen bör framför allt riktas mot högstadie- och 
gymnasieungdomar och genomföras i samverkan med Polismyndigheten.

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

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2022-10-12, och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Hawar Asaiesh (V) yrkar att följande mening stryks från yttrandet: ”att 
poliserna gör sök med narkotikahund”.

Eleonore Lundkvists (M) yrkar avslag till Hawar Asaieshs (V) 
ändringsyrkande.

Eleonore Lundkvists (M) yrkar att följande mening läggs till i yttrandet: 
"Grundskolenämnden ser positivt på om Polisen vill ha ett ökat samarbete i 
syfte att få fler elever att söka sig till polisyrket".

Caroline Frisk (SD) yrkar bifall till Eleonore Lundkvists (M) 
ändringsyrkande.

Caroline Frisk (SD) yrkar avslag till Hawar Asaiesh (V) ändringsyrkande.

Hawar Asaiesh (V) yrkar avslag till Eleonore Lundkvists (M) 
ändringsyrkande.

Catharina Ståhl (S) yrkar bifall till Hawar Asaieshs (V) ändringyrkande.

Catharina Ståhl (S) yrkar avslag till Eleonore Lundkvists (M) 
ändringsyrkande.

Anna Lundberg (L) yrkar avslag till Eleonore Lundkvists (M) 
ändringsyrkande.

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till Hawar Asaieshs (V) ändringsyrkande.

Proposition
Inledningsvis finner ordförande att det finns två förslag till beslut avseende 
Hawar Asaieshs (V) ändringsyrkande med bifall från Catharina Ståhl (S) och 
Anna Lundberg (L), och enligt Eleonore Lundkvists (M) och Caroline Frisks 
(SD) avslagsyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning där 
förslagen ställs mot varandra. Propositionsordningen godkänns och 
genomförs. Ordföranden finner att grundskolenämnden beslutar enligt 
Hawar Asaiesh (C) ändringsyrkande.

Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslut avseende 
Eleonore Lundkvists (M) ändringsyrkande med bifall från Caroline Frisk

Justcrandes signatur Utdracsbestvrkande
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(SD), och enligt Hawar Asaieshs (V), Catharina Ståhls (S) och Anna 
Lundbergs (L) avslagsyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning 
där förslagen ställs mot varandra. Propositionsordningen godkänns och 
genomförs. Ordföranden finner att grundskolenämnden avslår Eleonore 
Lundkvists (M) ändringsyrkande i enlighet med Hawar Asaiesh (V), Anna 
Lundberg (L) och Catharina Ståhls (S) yrkande om avslag.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes siunatur Utdragsbestvrkande
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§ 242 Dnr GSN 2022/02167-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss - Motion från (M) om 
handlingsplan för särskilt begåvade barn

Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 
daterat 2022-10-13, som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen.

Reservation
Eleonore Lundkvists (M) och Christina Alman (M) reserverar sig mot 
beslutet.

Ärendebeskrivning
Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden har fått en remiss om en motion från (M) om 
handlingsplan för särskilt begåvade barn. Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 november 2022.

I motionen lyfts att skolor inte alltid identifierar de barn som är särskilt 
begåvade och har behov av stimulans och utmaningar, särskilt inte de som 
inte är högpresterande. Det finns särskilt begåvade barn, som inte alls visar 
sin potential i skolan, utan kan vara inåtvända eller utagerande. För att 
identifiera dessa barn och elever föreslås i motionen:

1. Att uppdra åt de pedagogiska nämnderna att ta fram en handlingsplan för 
att så tidigt som möjligt identifiera särskilt begåvade elever, för att 
säkerställa att de ges den ledning och stimulans de behöver för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling.

2. Att uppdra åt de pedagogiska nämnderna att ta fram ett utbildningspaket 
för att höja kompetensnivån hos förskollärare och lärare kring särskilt 
begåvade barn.

I yttrandet ska nämnden yttra sig över förslagen i motionen, medan 
eventuellt genomförande sker efter att kommunfullmäktige beslutat att 
bifalla eller avslå motionen.

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

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 
daterat 2022-10-13, som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen

Yrkanden
Eleonore Lundkvist (M) yrkar att följande tillägg görs till yttrandet: 
"Nämnden anser att det är viktigt att elevperspektivet beaktas i första hand. 
Att en tredjedel av eleverna i åk 9 anser att de får för lite utmanande 
uppgifter talar sitt tydliga språk. Att nästan hälften av lärarna i grundskolan 

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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anser att det viktigt att eleverna "får vänta in varandra" är ett synsätt som 
riskerar att hålla tillbaka begåvade elever. Därför är motionens intentioner en 
mycket angelägen fråga för nämnden att arbeta vidare med."

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till Eleonore Lundkvists (M) tilläggsyrkande.

Hawar Asaiesh (V) yrkar avslag till Eleonore Lundkvists (M) 
tilläggsyrkande.

Proposition
Inledningsvis finner ordförande att det finns två förslag till beslut avseende 
tillägg till yttrandet. Dels enligt Eleonore Lundkvists (M) tilläggsyrkande 
med bifall från Anna Lundberg (L), dels enligt Hawar Asaiesh (V) 
avslagsyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen 
ställs mot varandra. Propositionsordningen godkänns och genomfors. 
Ordföranden finner att grundskolenämnden beslutar enligt Hawar Asaiesh 
(V) yrkande och avslår Eleonore Lundkvists (M) tilläggsyrkande.

Vidare finner ordförande att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 
förslag till beslut, och att grundskolenämnden beslutar enligt det.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justcrandes sienatur Utdraesbestvrkande
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§ 243 Dnr GSN 2021/03088-1.5.2

Svar till Skolinspektionen gällande regelbunden 
kvalitetsgranskning - Ansvarstagande för grund- och 
gymnasieskolan

Beslut
Grundskolenämnden antar bam- och utbildningsförvaltningens förslag till 
svar, samt tillhörande bilaga, som sitt eget och överlämnar det till 
Skolinspektionen.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har i en regelbunden kvalitetsgranskning genomförd under 
hösten 2021 med beslut 2022-02-04 identifierat en rad styrkor och två 
utvecklingsområden i grundskolans systematiska kvalitetsarbete.

Skolinspektionen bedömer att grundskoleverksamheten i flera delar gör 
relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan 
utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden.

Skolinspektionen bedömer att grundskoleverksamheten behöver fördjupa 
sina analyser av studieresultat till att omfatta även höga resultat.

Skolinspektionen bedömer att grundskoleverksamheten i flera delar har 
vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder som syftar till att elever med 
sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.

Skolinspektionen bedömer att grundskoleverksamheten behöver fördjupa 
sina analyser av elevernas olika behov.

I svaret som bifogas detta tjänsteutlåtande beskrivs hur 
grundskoleverksamheten arbetar för att förbättra kvaliteten inom de 
utvecklingsområden som Skolinspektionen har identifierat.

Svaret skulle vara Skolinspektionen tillhanda 2022-10-31, men utifrån att 
nämnden inte sammanträder förrän mitten av november har Västerås 
kommun ansökt om anstånd att få inkomma med svar till dess att nämnden 
hunnit sammanträda.

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

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
svar, samt tillhörande bilaga, som sitt eget och överlämnar det till 
Skolinspektionen.

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

Justcrandes sienatur Utdransbestvrkande
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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
Skolinspektionen

Justerande® signatur Utdragsbestvrkande
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§ 244 Dnr GSN 2022/00010-1.3.3

Rapportering avseende avvikelser och viktiga 
kvalitetsparametrar 2022

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Maria Lindh och Erik Johansson, verksamhetschefer för 
grundskoleverksamheten, informerar om avvikelser avseende viktiga 
kvalitetsparametrar.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 245 Dnr GSN 2022/00009-1.3.3

Verksamheteinformation 2022

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Maria Lindh och Erik Johansson, verksamhetschefer för 
grundskoleverksamheten, informerar om aktuellt läge i verksamheten och 
presenterar verksamhetsområdet.

John-John Emstsson, verksamhetschef utbildning och arbetsmarknads, 
informerar grundskolenämnden om restaurangenheten och 
vikarieförmedlingen.

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande


