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Protokollsjustering

Beslut
Grundskolenämnden utser Alexandra Olsson (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

§292 DnrGSN 1811041-

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§293 DnrGSN 2021/00002-1.2.3

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner föredragningslistan.
2. Ärendena § 292 till och med § 307 är offentliga.

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

Caroline Högström (M) anmäler en övrig fråga gällande skolbibliotekens 
förseningsavgift.

Caroline Frisk (SD) anmäler en övrig fråga gällande elevers skolfrånvaro 
och vite.

Anna Lundberg (L) anmäler två övriga frågor gällande handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och finskt förvaltningsområde.

Justegandes signatur Utdragsbestyrkande
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§294 DnrGSN 2021/00102-1.4.2

Delgivningar

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Kränkande behandlingar, synpunkter/klagomål och handlingar till kännedom 
för huvudmannen för perioden 2021-10-02 till och med 2021-10-31 samt 
beredningsutskottets protokoll från den 2021-10-26 redovisas för 
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.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§295 Dnr GSN 2021/00101-1.4.2

Redovisning av postlista

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie GSN för perioden 2021-10-02 till och med 
2021-10-31 redovisas för nämnden.

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 Utdragsbestyrkande
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§296 DnrGSN 2021/00100-1.4.2

Redovisnings av delegationsbeslut

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieseriema GSN och GRN-SBO under 
perioden 2021-10-02 till och med 2021-10-31 redovisas för nämnden.

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 Utdragsbestyrkande
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§297 DnrGSN 2021/00352-6.0.1

Utred möjligheten att i framtiden utöka och samla 
skolverksamheten vid Fredriksbergsskolan

Beslut
Grundskolenämnden tar del av rapporten och avslutar uppdraget avseende ” 
Utred möjligheten att i framtiden utöka och samla skolverksamheten vid 
Fredriksbergsskolan” Ärendet återgår till den ordinarie 
lokalplaneringsprocessen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen genomfört en fördjupad områdesanalys över Råby, 
inklusive ärende GSN 2021/00352 Utred möjligheten att i framtiden utöka 
och samla skolverksamheten vid Fredriksbergsskolan. Analysen presenterar 
nuläge, samt möjligheter och förslag till riktning för vidare arbete med 
skollokaler i området.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare informerat 
grundskolenämnden om områdesanalysen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Grundskolenämnden tar del av rapporten och avslutar uppdraget avseende 
”Utred möjligheten att i framtiden utöka och samla skolverksamheten vid 
Fredriksbergsskolan” Ärendet återgår till den ordinarie 
lokalplaneringsprocessen.

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 Utdragsbestyrkande
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§298 DnrGSN 2021/03234-2.4.9

Omfördelning av nyanländersättning inför budget 2022

Beslut
Grundskolenämnden beslutar att omfördela budgeten för 
nyanländersättningen om 15,2 mnkr enligt barn- och 
utbildningsförvaltningens "alternativ 3", det vill säga:
- 25 % av nyanländersättningen fördelas om till sociala vikten och 75 % till 
grundbeloppet.
-1 den del som fördelas om till sociala vikten används befintlig modell för 
viktning till grundskola.

Ärendebeskrivning
Under 2021 har den budget om 15,2 mnkr som avsatts för 
nyanländersättning ej gått åt i sin helhet. På Grundskolenämndens 
sammanträde 2021-06-08 beslutades därför att omfördela 5 mnkr av 
budgeten för nyanländersättning till en satsning för insatser med syfte att öka 
andelen behöriga lärare och motverka den pedagogiska segregationen på 
skolor med hög social vikt.
Med detta som bakgrund har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram 
förslag på hur nyanländersättningen inför 2022 skulle kunna omfördelas i sin 
helhet, se bilaga ”Omfördelning av nyanländersättning inför budget 2022”.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Grundskolenämnden beslutar att omfördela hela budgeten för 
nyanländersättningen, motsvarande 15,2 mnkr, till grundbeloppet inför 
budget 2022, i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens ”alternativ
2”.

Yrkanden
Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till "alternativ 3" i barn- och 
utbildningsförvaltningens underlag, det vill säga:
- 25 % av nyanländersättningen fördelas om till sociala vikten och 75 % till 
grundbeloppet.
-1 den del som fördelas om till sociala vikten används befintlig modell för 
viktning till grundskola.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt Alexandra 
Olssons (S) yrkande, och att grundskolenämnden beslutar enligt det.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§299 DnrGSN 2021/00099-1.3.3

Direktören informerar

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kristina Dhenstrand, verksamhetschef hemkommun och kansli, informerar 
grundskolenämnden om hanteringen av e-förslag.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§300 DnrGSN 2021/02559-1.3.7

E-förslag - Önskemål om att grundsärskoleelever ska ha 
möjlighet att gå i den geografiskt närmaste skolan

Beslut
Grundskolenämnden beslutar att e-förslaget ” Önskemål om att 
grundsärskoleelever ska ha möjlighet att gå i den geografiskt närmaste 
skolan” föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Ärendebeskrivning
Nedanstående e-förslag har inkommit till Västerås stad den 11 maj 2021:
”Önskar att elever som går i grundsärskolans regi, alla årsklasser, i så hög 
utsträckning som möjligt kan få studera i den geografiskt närmsta skolan. Att 
eleven bereds en behovsanpassad plats för bästa möjliga studieutbyte. Att 
inte bara integration i klass skall finnas, utan att behovsanpassning i grupp 
eller grupper också skall fmnas. Detta minskar det ganska omfattande 
transportbehovet till mer renodlade särskolor, samt den negativa påverkan 
utsläpp till recipienten för med sig. Miljön blir mindre belastad med 
minskade utsläpp och andra förorenande ärrmen. Dessutom slipper man i en 
mycket högre utsträckning än idag, de stora kostnader dessa transporter för 
med sig. För det bästa är ändå att eleven studerar i den mest lämpade 
närbelägna skolan. Det är ändå morgondagens vuxna som berörs. Om eleven 
slipper dessa resor, så borde det i en större utsträckning innebära en bättre 
utgångspunkt, med tanke på trygghet, gång eller cykelavstånd och studiero.”
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Grundskolenämnden beslutar att e-förslaget ” Önskemål om att 
grundsärskoleelever ska ha möjlighet att gå i den geografiskt närmaste 
skolan” föranleder ingen ytterligare åtgärd.

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 Utdragsbestyrkande
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§301 DnrGSN 2021/03608-6.3.4

Förslag på satsning för att nå högre behörighet 2022 - 
Återrapport av uppdrag

Beslut
Grundskolenämnden beslutar att godkänna återrapporten och avslutar 
uppdraget avseende ”Förslag på satsning för att nå högre behörighet 2022 - 
Återrapport av uppdrag”.

Ärendebeskrivning
Den 12 oktober 2021, § 273, gav grundskolenämnden Barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att komma med förslag kring vad man 
skulle kunna satsa på för att nå högre lärarbehörighet 2022. Satsningen ska 
särskilt fokusera på insatser för att öka andelen behöriga lärare på skolor 
med låg andel behöriga lärare.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Grundskolenämnden beslutar att godkänna återrapporten och avslutar 
uppdraget avseende ”Förslag på satsning för att nå högre behörighet 2022 - 
Återrapport av uppdrag”.

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 Utdragsbestyrkande
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§302 DnrGSN 2021/03526-6.3.5

Information om uppdrag att intensifiera arbetet för att ökad 
studiero/trygghet, kunskapshöjande åtgärder och förbättrad 
arbetsmiljö

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden gav barn- och utbildningsförvaltningen 2021-12-12, § 
278, i uppdrag att göra extra satsningar för ökad studiero och trygghet, 
kunskapshöjande åtgärder och förbättrad arbetsmiljö. De extra satsningarna 
ska genomföras före årsskiftet:
* En satsning på skolbibliotek. Varje skola får köpa in skönlitteratur för
50 000 kronor. Forsknings och utvecklingsavdelningen, FoU ställer samman 
litteraturtips för olika ålderskategorier.
* Projektet ”Väcka läslust” får ökat anslag till litteratur för de skolor som 
ingår samt att fler skolor erbjuds projektet. Projektet genomförs av FoU.
* Kompetensutveckling i ”språkutvecklande arbetssätt” erbjuds fler. 
Genomförs av FoU.
* SOS-lådor - materiel för Stöd Och Stimulans - ett basutbud till varje 
klassrum av kompensatoriska hjälpmedel.
* Ytterligare satsning på simning. Fler tider erbjuds samt att tiderna nyttjas i 
större utsträckning.
* Kompetenshöj ande och/eller personalfrämjande aktivitet. 1 500 kronor per 
medarbetare utgår i bidrag till externs konferens. Till exempel studiedagen i 
november.
* En satsning på S YV - hela skolans ansvar - genom kompetensutveckling, 
föreläsare och litteratur.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§303 Dnr GSN 2021/03734-6.4.3

Nedläggning av Västerås English Public Schools fritidshem

Beslut
Grundskolenämnden beslutar om nedläggning av Västerås English Public 
Schools fritidshem.

Äreiidebeskrivning
I juni 2021 fattade Grundskolenämnden beslut om att starta en ny skolenhet 
Västerås English Public School, en grundskola med årskurserna 1-6 samt 
fritidshem. Västerås English Public School bedriver undervisning enligt 9 
kap 14 § skolförordningen, dvs huvuddelen av undervisningen ges på 
engelska. Det finns inte samma möjlighet gällande undervisning på engelska 
på fritidshemmet. Undervisning på fritidshem ska bedrivas på svenska. 
Utbildningen vid Västerås English Public School ges endast till elever som 
vistas i Sverige under en begränsad tid och har tillräckliga kunskaper i 
engelska för att kunna delta i undervisning enligt 9 kap 14§ 
skolförordningen. Västerås English Public School är organiserad i en del av 
Mälarparksskolans lokaler.
Enligt 14 kap 2 § skollagen ska fritidshemmet komplettera utbildningen i 
grundskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande 
samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska 
främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Utifrån ett lågt elevunderlag på Västerås English Public Schools fritidshem 
uppstår svårigheter att uppfylla skollagens intentioner gällande 
fritidshemmet, framförallt att främja en social gemenskap.

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 Utdragsbestyrkande
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§304 DnrGSN 2021/03527-6.3.2

Nämndinitiativ från (M) - Inför syskonförtur som ett av flera 
urvalsgrunder till den kommunala skolan

Beslut
1. Grundskolenämnden bifaller nämndinitiativet.
2. Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
se över hur och när syskonförtur kan införas.

Ärendebeskrivning
Moderaterna lämnade vid grundskolenämndens sammanträde den 12 oktober 
2021 in ett nämndinitiativ gällande att införa syskonförtur som en av flera 
urvalsgrunder till den kommunala skolan. I nämndinitiativet föreslås 
följande:
”att Grundskolenämnden beslutar att uppdatera Riktlinjen för 
skolplaceringar så att syskonförtur blir en av urvalsgrundema.”
I skollagen 9 kap 15 § första stycket och 10 kap 30 § första stycket regleras 
att alla barn ska placeras vid den av kommunens skolenheter där barnets 
vårdnadshavare önskar att barnet ska gå. Kommunen ska samtidigt ta hänsyn 
till alla barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet.
Det innebär att om den önskade placeringen skulle medföra ett annan elevs 
berättigade krav på en placering nära hemmet skulle åsidosättas ska eleven 
placeras vid annan skolenhet.
I övrigt får kommunen endast frångå elevens vårdnadshavares önskemål om 
det skulle innebära att betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter skulle uppstå för kommunen.
Om en kommunal skola i Västerås inte har plats för alla som önskar sker 
placering genom tillämpning av relativ närhet. Placering genom relativ 
närhet tillgodoser alla barns berättigade krav på placering på en skola nära 
hemmet.
Att införa syskonförtur som ytterligare en urvalsprincip är i teorin möjligt 
men den får inte riskera att leda till åsidosättande av önskemål eller innebära 
att en elevs berättigade krav på skolplacering nära hemmet åsidosätts. Vad 
införandet av syskonförtur skulle innebära i praktiken är inte helt tydligt. 
Införandet av syskonförtur får mot bakgrund av ovanstående kanske inte den 
effekt som är avsedd. Syskonförtur kan också innebära att det skapar 
undanträngningseffekter som påverkar andra barns placeringar.
Att införa syskonförtur utan att noggrant utreda alla konsekvenser den 
förändringen skulle få ser inte förvaltningen som en möjlighet. Förvaltningen 
föreslår därför att nämndinitiativet avslås.
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Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Grundskolenämnden avslår nämndinitiativet.

Yrkanden
Caroline Högström (M) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till Caroline Högströms (M) yrkande.
Anna Lundberg (L) yrkar som tillägg att barn- och utbildningsförvaltningen 
får i uppdrag att se över hur och när syskonförtur kan införas.
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) 
tilläggsyrkande.
Caroline Högström (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) tilläggsyrkande. 
Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) tilläggsyrkande. 
Agneta Luttropp (MP) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) tilläggsyrkande.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt Caroline 
Högströms (M) yrkande med bifall från ordförande själv, och att 
grundskolenämnden beslutar enligt det.
Ordförande finner därefter att det finns ett förslag till beslut avseende tillägg, 
detta enligt det egna yrkandet med bifall från Vicki Skure Eriksson (C), 
Caroline Högström (M), Alexandra Olsson (S) och Agneta Luttropp (MP), 
och att grundskolenämnden beslutar enligt det.

Kopia till
Förslagsställare

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§305 DnrGSN 2020/03645-1.3.6

Översyn av avtal mellan Eskilstuna kommun och Västerås stad 
om skola i Kvicksund och avtalets effekter

Beslut
Grundskolenämnden tar del av återrapporten och avslutar uppdragen 
beslutade den 17 november 2020, § 250.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2020 inkom frågor rörande skolskjuts till bland annat skolan 
Tegelviken i Eskilstuna kommun. I samband med att barn- och 
utbildningsförvaltningen undersökte frågorna framkom att det avtal som 
Västerås stad har med Eskilstuna kommun avseende skola i Kvicksund bör 
ses över.
Grundskolenämnden beslutade den 17 november 2020, § 250, följande:
1. Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra en översyn av det avtal om finns med Eskilstuna kommun 
avseende skola i Kvicksund.
a) Översynen ska visa på avtalets giltighet, laglighet och eventuell nuvarande 
tillämpning.
b) Översynen ska presentera förslag på eventuella åtgärder och/eller 
förändringar.
2. Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
se över vilken skola som elever inom områdena Kvicksund och Rytteme har 
som sin planerade skola.
a) Barn- och utbildningsförvaltningen ska presentera förslag på eventuella 
förändringar avseende planerad skola för dessa elever samt om det får 
påverkan för några av Västerås stads kommunala skolors planering och 
dimensionering
3. Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
se över om eventuella förslag utifrån översynen i punkt 1 respektive 2 
innebär att nuvarande skolskjutsskola behöver förändras.
a) Översynen ska också visa på hur grundskolenämndens riktlinje för 
skolskjuts tillämpas
b) Barn- och utbildningsförvaltningen ska presentera förslag på eventuella 
åtgärder.
4. Uppdragen ska återrapporteras till grundskolenämnden löpande.
5. Återrapport för uppdragen i sin helhet ska ske senast april 2021.
6. Utredningen ska göras i samverkan med Eskilstuna kommun för att 
tydligare få en helhetsbild.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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7. Samråd ska ske med berörda vårdnadshavare och berörda elever i 
Kvicksund och Rytteme.
8. Uppdragen kompletteras med att bamrättsperspektivet och 
bamkonsekvensanalys ska finnas med i utredningsuppdragen och en 
redogörelse för hur det har beaktats i de förslag till beslut som kommer 
läggas fram.
Under tiden som utredning av uppdragen har genomförts av bam- och 
utbildningsförvaltningen har ytterligare uppdrag beslutats av 
grundskolenämnden som haft påverkan för ärendets återrapportering. Detta 
har påverkat tidsaspekten för när uppdragen har kunnat återrapporterats till 
nämnden.
Övriga uppdrag har återrapporterats i egna ärenden. Bam- och 
utbildningsförvaltningen återkommer nu med en samlad återrapport av de 
uppdrag som beslutades den 17 november 2020, § 250.
Bam- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:
Gmndskolenämnden tar del av återrapporten och avslutar uppdragen 
beslutade den 17 november 2020, § 250.

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 gmndskolenämnden 
beslutar enligt det.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Grundskolenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-09

21 (32)

§306 DnrGSN 2020/04418-6.1.1

Uppdrag att presentera åtgärder för att nå budget i balans för 
skolskjutsar

Beslut
Grundskolenämnden godkänner återrapporten gällande redovisning av 
aktiviteter för att nå ekonomi i balans inom skolskjuts.

Särskilt Yttrande
Vicki Skure Eriksson (C) lämnar in ett särskilt yttrande enligt följande:
”För Centerpartiet är det en självklarhet att alltid se frågor ur ett barn- och 
landsbygdsperspektiv. För oss är skolskjuts en hjärtefråga. Fungerar 
skolskjutsen, läggs grunden för en bra inlärning och goda skolresultat. 
Samtidigt är det viktigt att ha en skolskjuts som är både resurs effektiv och 
säker.
För oss i Centerpartiet är det viktigt att se frågorna ur elevernas synvinkel 
och jobba strukturerat med bamrättsperspektivet. De som dagligen gör resan 
eller nyttjar en tjänst sitter inne med mycket kunskap och kloka idéer som 
gör att vi kan hitta smartare lösningar och effektivare skolskjuts byggd på 
gemensam tillit, där alla elever får förutsättningar att lyckas i skolan oavsett 
var man bor i kommunen.
Redogörelsen från förvaltningen visar att totala kostnaden för skolskjuts har 
underbudgeterats med mellan 2-4 miljoner varje år när man tittar på utfall 
kontra budget året efter. Kostnaden för skolskjuts på landsbygden har 
däremot minskat från 24 000 kr/elev 2015 till 15 000 kr/elev 2020 och 
minskat med närmare 2,3 miljoner från 2019 till 2020 trots att antalet elever 
ökat totalt i kommunen.
Det är positivt att vi har en kostnadseffektiv verksamhet, men det är 
samtidigt viktigt att skolskjutsen organiseras så att eleverna kan resa till sin 
närmaste skola på ett säkert sätt och inte tvingas byta till en skola längre bort 
eller inte ges möjlighet att fullt ut dra nytta av skolans undervisning utifrån 
att skolbussens tider inte stämmer överens med skolans verksamhet.
Nu pågår en översyn av skolskjutsområden för elever på landsbygden. För 
oss i Centerpartiet är det viktigt att elever på landsbygden har möjlighet till 
skolplacering på likvärdigt sätt som elever i tätorten och att hållplatser och 
bussrutter planeras utifrån det.”

Ärendebeskrivning
Skolskjutsverksamheten har under ett stort antal år haft ett negativt utfall 
mot budget och en ökande kostnad på alla de delar som verksamheten har.
Barn- och utbildningsförvaltningen fick vid genomgången för av 
delårsrapport per den 30 april 2020, vid nämndens sammanträde den 19 maj
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2020 i uppdrag att presentera åtgärder för att nå budget i balans för 
skolskjutsar, dnr GSN 2020/01589-1.4.2. Förvaltningen återkommer nu till 
nämnden med en samlad bild över vilka åtgärder och aktiviteter som 
vidtagits för att nå en ekonomi i balans.

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 Utdragsbestyrkande
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§307 DnrGSN 1864769-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) ställer en övrig fråga om varför skolbiblioteken har 
tagit bort förseningsavgiften. Bam- och utbildningsförvaltningen tar med sig 
frågan.
Caroline Frisk (SD) ställer en övrig fråga gällande skolfrånvaro för enskild 
elev och vite. Frågan blev besvarad under § 301.
Anna Lundberg (L) ställer två övriga frågor gällande handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och finskt förvaltningsområde. Bam- och 
utbildningsförvaltningen tar med sig frågorna.
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VÄSTERÅS STAD
Grundskolenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11 -09

24 (32)

§308 DnrGSN 2021/00004-1.2.3

Verksamhetsinformation 2021

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar verksamhetscheferna Helena Clementson, 
verksamhetschef utbildning- och arbetsmarknad, bland annat om:

• kvalitetsavvikelser gällande skolskjuts

• högt personalbortfall inom restaurangenheten

• högt tryck av beställningar hos Vikarieförmedlingen

• upphandling av landsbygdsbussar.
Maria Lindh och Erik Johansson, verksamhetschefer grundskola, informerar 
bland annat om:

• samarbete Here4U

• rekrytering pågår till Ekbergaskolan

• aktuellt läge i verksamheten gällande Covid-19

• vaccinationsstatus och smittspåming

• utredning gällande Fridhemsskolan.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§309 Dnr GSN 2021/00005-1.2.3

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§310 DnrGSN 2021/00351-6.0.2

Fördjupad områdesanalys Bäckby - överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen genomfört en fördjupad områdesanalys över Bäckby, 
inklusive ärende GSN 2021/00351 Utred att utveckla skolverksamheten i 
och omkring Rösegårdsskolan som ett alternativ till att bygga en ny skola vid 
Hällbyhuset. Inriktningen är att bygga nytt för att motverka skolsegregation. 
Analysen presenterar nuläge, samt möjligheter och alternativ till riktning för 
vidare arbete med skollokaler i området.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare informerat 
grundskolenämnden om områdesanalysen.
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§311 DnrGSN 2021/00006-1.2.3

Information om lokaler och investeringar 2021

Beslut
Grundskolenämnden tackar for informationen.

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

Justerandes signatur Utdrassbestyrkande
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§312 DnrGSN 2021/03525-1.4.1

Information om grundskolenämndens verksamhetsbudget 2022

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Ärendet handlar om att informera om tidplan, processen och 
budgetförutsättningar för att ta fram grundskolenämndens 
verksamhetsbudget för 2022. Verksamhetsbudgeten beskriver ekonomiska 
förutsättningar, kostnadsutvecklingen och elevantal. Budgeten redovisas på 
totalnivå för respektive verksamhetsområde, resultatkrav per enhet samt 
verksamhetsmått per område. Beslut om verksamhetsbudgeten är planerad 
att ske i januari. Bengt Karlsson, enhetschef ekonomi- och 
planeringsenheten, presenterar informationen muntligt på nämnden.
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§313 DnrGSN 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 ekonomi- och planeringsenheten, presenterar 
informationen muntligt på nämnden.
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§314 DnrGSN 2021/00659-2.5.0

Månadsrapport för grundskolenämnden 2021

Beslut
Grundskolenämnden godkänner månadsrapport för oktober 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 oktober 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.
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§315 DnrGSN 2021/00723-1.4.1

Verksamhetsplan 2022 - överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Nämnden ska på det extrainsatta sammanträdet i slutet av november fatta 
beslut om sin verksamhetsplan för 2022, med budget och prislistor, 
intemkontrollplan, mål och nyckeltal. Nämndens verksamhetsplan ska 
baseras på den årsplan som kommunfullmäktige fastställer. I år kommer 
kommunfullmäktige att besluta om sin årsplan i slutet av oktober. För att 
nämnden ska ges god möjlighet att styra förvaltningen genom sin 
verksamhetsplan, sker en överläggning vid nämndens ordinarie sammanträde 
i november. Inför mötet kommer ett skriftligt förslag att skickas ut.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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