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Närvarande ersättare
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§43 DnrUTN 1836556-

Protokollsjustering

Beslut
Utbildningsnämnden utser Roger Haddad (L) att tillsammans ordföranden att 
justera dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§44 Dnr UTN 1836558-

Godkännande av föredragningslistan samt beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan.

2. Paragraferna 43-49 samt 54-60 är offentliga.

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

Roger Haddad (L) anmäler en övrig fråga.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§45 DnrUTN 2023/00014-1.3.3

Direktören informerar 2023

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör för barn- och utbildningsförvaltningen, informerar 
om beställda byggtj änster utifrån befintligt ramavtal.

Vidare informerar Marie Frey, projektledare och Johanna Andersson, 
enhetschef, om införande av nytt system för kommunicering med 
vårdnadshavare.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§46 Dnr UTN 2023/00012-1.4.2

Redovisning av delegationsbeslut 2023

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieserien UTN under perioden 13 februari 
2023 till och med 9 mars 2023 redovisas för nämnden.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från ordförande själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Justerandes-signatur . Utdragsbestyrkan.de

Utdragsbestyrkan.de
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§47 DnrUTN 2023/00013-1.4.2

Redovisning av postlista 2023

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista i diarieserien UTN under perioden 13 februari 2023 till och med 9 
mars 2023 redovisas för nämnden.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från ordförande själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Justerandes'signatur Utdragsbestvrkande
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§ 48 Dnr UTN 2023/00011-1.4.2

Delgivningar 2023

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Kränkande behandlingar, synpunkter/klagomål och handlingar till kännedom 
för huvudmannen för perioden 13 februari 2023 till och med 9 mars 2023 
samt beredningsutskottets protokoll från den 8 mars 2023 redovisas för 
utbildningsnämnden.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från ordförande själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Justerandéslignatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-22

VÄSTERÅS STAD
Utbildningsnämnden

11 (43)

§ 49 Dnr UTN 2023/00145-1.4.2

Redovisning av aktuella uppdrag 2023

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Sammanställning av pågående uppdrag, vilka utbildningsnämnden gett barn- 
och utbildningsförvaltningen, registrerade till och med den 10 mars 2023 
redovisas för nämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från ordförande själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

JusteraniW^ignatur Utdragsbestyrkande
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§ 50 Dnr UTN 2022/00469-6.5.4

Förutsättningar att bedriva el- och energiprogrammet och 
industritekniska programmet i kommunal regi

Beslut
1. Utbildningsnämnden stoppar antagningen till industritekniska 
programmets svetsinriktning på Hahrska gymnasiet från och med läsår 
2023/2024 och avvecklar därefter inriktningen.

2. Utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
utreda möjligheten att utöka samarbetet med branschen inom såväl el- och 
energiprogrammet och industriteknikprogrammet som exempelvis 
introduktionsprogram, vuxenutbildning m.m.

3. Utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
undersöka behovet att ingå samverkansavtal med andra kommuner för 
industritekniska programmets svetsinriktning.

4. Utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
långsiktigt utreda och planera för hur Västerås stads gymnasiala utbud av 
yrkesprogram ska se ut och organiseras.

5. Vid återrapport av ovanstående uppdrag ska barnrättslig prövning ingå där 
bland annat barn och elever fått komma till tals.

Reservation
Roger Haddad (L) lämnar skriftlig reservation enlig följande:

”Liberalerna reserverar sig till förmån för våra yrkanden om att behålla både 
industriprogrammet som el-och energiprogrammet i sin helhet. Vi motsätter 
oss nedläggningen av svetsutbildningen. Detta beslut går helt emot de behov 
som finns på arbetsmarknaden och därmed riksdagens beslut att reformera 
gymnasie-och vuxenutbildningen där dimensioneringen och utbudet just ska 
anpassas till arbetslivets behov av kompetens. Liberalerna är vidare kritiska 
till att det inte finns en färdig ekonomisk plan för hur programmen ska 
finansieras framåt, vilket är en grundläggande fråga. Till skillnad från 
majoriteten i nämnden vill vi inte flytta utbildningarna till Kopparlunden 
som återigen riskerar bli en dyr och tillfällig placering. Vi föreslår att 
industriprogrammet direkt flyttas och blir en del av Edströmska gymnasiet 
och att nuvarande arbetsmarknadsenheten snarast flyttas till en annan lokal 
för att kunna inhysa industriprogrammet från höstterminen 2024.”

Tomas Salzmann (M) och Katharina Åhlund (M) reserverar sig till förmån 
för sitt eget yrkande.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut våren 2020 i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
ska el- och energiprogrammet samt industritekniska programmet på Hahrska 
gymnasiet flytta till nya utbildningslokaler i Kopparlunden. Flytten ska vara 
genomförd senast 30 juni 2024 då hyreskontraktet för nuvarande 
utbildningslokaler i Skrapan avslutas.

Utifrån omvärldsläget med kraftig inflation, allmänt stigande kostnader och 
stora indexuppräkningar av hyror så har de ekonomiska kalkylerna över el- 
och energiprogrammets samt industritekniska programmets ekonomi efter 
den planerade flytten 2024 tydligt försämrats. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har därför tagit fram uppdaterade ekonomiska 
kalkyler för el- och energiprogrammets samt industritekniska programmets 
ekonomi efter genomförd flytt 2024 och under perioden fram till och med 
2030. Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar även en översikt över 
uppskattade kostnader som tillkommer i samband med flytten från lokaler i 
Skrapan till lokaler i Kopparlunden. Syftet är att utbildningsnämnden ska få 
ett uppdaterat underlag för att kunna fatta beslut om hur el- och 
energiprogrammets samt industritekniska programmet ska drivas vidare. 
Med nuvarande ekonomiska förutsättningar ser inte barn- och 
utbildningsförvaltningen att det är möjligt att driva vidare el- och 
energiprogrammet och industritekniska programmet i de planerade nya 
lokalerna efter genomförd flytt 2024.

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

1. Utbildningsnämnden stoppar antagningen till el- och energiprogrammet på 
Hahrska gymnasiet från och med läsår 2023/2024 och avvecklar därefter 
programmet.

2. Utbildningsnämnden stoppar antagningen till industritekniska programmet 
på Hahrska gymnasiet från och med läsår 2023/2024 och avvecklar därefter 
programmet.

3. Utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
utreda möjligheten att ta till vara på befintliga resurser (personal, lokaler och 
utrustning) på annat sätt inom den kommunala gymnasieverksamheten, 
utifrån att ovanstående program avvecklas.

4. Utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
utreda möjligheten att möta branschens behov utan att erbjuda de nationella 
programmen el- och energi och industriteknik, exempelvis genom 
introduktionsprogram, vuxenutbildning m.m.

5. Utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
föra dialog med fristående verksamheter rörande dimensionering av el- och 
energiprogrammet.

Justerande? signatur Utdragsbestyrkande
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6. Utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
undersöka möjligheten att ingå samverkansavtal med andra kommuner för 
el- och energiprogrammet och industritekniska programmet.

7. Utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
långsiktigt utreda och planera för hur Västerås stads gymnasiala utbud av 
yrkesprogram ska se ut och organiseras.

8. Vid återrapport av ovanstående uppdrag ska barnrättslig prövning ingå där 
bland annat barn och elever fått komma till tals.

Yrkanden
Joakim Grenblad (S) yrkar enligt följande:

1. Utbildningsnämnden stoppar antagningen till industritekniska 
programmets svetsinriktning på Hahrska gymnasiet från och med läsår 
2023/2024 och avvecklar därefter inriktningen.

2. Utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
utreda möjligheten att utöka samarbetet med branschen inom såväl el- och 
energiprogrammet och industriteknikprogrammet som exempelvis 
introduktionsprogram, vuxenutbildning m.m.

3. Utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
undersöka behovet att ingå samverkansavtal med andra kommuner för 
industritekniska programmets svetsinriktning.

4. Utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
långsiktigt utreda och planera för hur Västerås stads gymnasiala utbud av 
yrkesprogram ska se ut och organiseras.

5. Vid återrapport av ovanstående uppdrag ska barnrättslig prövning ingå där 
bland annat barn och elever fått komma till tals.

Tomas Salzmann (M) och Katharina Åhlund (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.

Roger Haddad (L) yrkar att el- och energiprogrammet och industritekniska 
programmet behålls. Vidare yrkar han att utbildningsnämnden uppdrar åt 
barn- och utbildningsförvaltningen att omgående utreda en flytt av 
programmen till de lokaler vid Edströmska som idag innehas av 
arbetsmarknadsenheten.

Håkan Malmström (SD) yrkar bifall till Roger Haddads (L) yrkande.

Proposition
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, dels enligt Joakim 
Grenblads (S) yrkande, dels bifall till förvaltningens förslag till beslut enligt 
Tomas Salzmanns (M) och Katharina Åhlunds (M) yrkande, dels Roger 
Haddas (L) yrkande med bifall från Håkan Malmström (SD). Ordförande 
föreslår en propositionsordning där de tre förslagen ställs mot varandra.

Justerandes,signatur Utdragsbestyrkande
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Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordförande finner att 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Joakim Grenblads (S) yrkande.

Kopia till
Verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning

Lokalplanerare

Organisationsgruppen

Enhetschef för resursplanering och myndighet

Utdragsbestvrkande
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§52 DnrUTN 2023/00202-1.4.1

Tilläggsbudget 2023 för utbildningsnämnden

Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att höja programersättningarna i enlighet 
med alternativ 2 i tjänsteutlåtande daterat 2023-03-06. Den totala kostnaden 
för de höjda ersättningarna budgeteras till 19,5 mnkr för 2023.

2. Utbildningsnämnden beslutar att de höjda ersättningarna gäller för hela 
2023. Från och med april betalas de nya ersättningarna ut med den ordinarie 
resursfördelningen. Den retroaktiva ersättningen för perioden januari till 
mars utbetalas senast i augusti 2023.

Reservation
Roger Haddad (L) lämnar skriftlig reservation enlig följande:

"Liberalerna reserverar sig mot majoritetsbeslutet om att välja alternativ två 
när det gäller fördelning av de medel som är ett resultat av 
Socialdemokraternas felaktiga budget som antogs i november 2022 där det 
totalt saknades 80mkr till de pedagogiska nämnderna. Gymnasieskolan har 
stora obalanser i ekonomin och till detta ska det nu genomföras besparingar. 
Därför är det extra viktigt att stötta de viktiga yrkesutbildningar som behöver 
räddas och utvecklas för att klara framtidens kompetensförsörjning. I 
alternativ två som styret antagit undantas just de viktiga yrkesprogrammen 
från att få höjda programersättningar".

Tomas Salzmann (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Katharina Åhlund (M) reserverar sig till förmån för Tomas Salzmanns (M) 
yrkande.

Ärendebeskrivning
I Årsplan 2023 fastställs budget för de pedagogiska nämnderna. Efter 
beslutet har det framkommit att kompensation för vissa kostnadsposter inte 
inkluderats fullt ut som avsetts. Detta avser kostnader för pensioner enligt 
nya avtalet och lokalschabloner. Föreslagen kompensation fördelas på 
samma sätt som tidigare aviserade belopp till fristående och kommunala 
utförare.

Den föreslagna kompensationen till de pedagogiska nämnderna är 78 mnkr, 
fördelat på förskolenämnden 19,5 mnkr, grundskolenämnden 39 mnkr och 
utbildningsnämnden 19,5 mnkr.

Kompensationen föreslås utgå genom en intern intäkt till de pedagogiska 
nämnderna 2023 från ramen Stadsgemensamma kostnader. Då medel inte 
finns avsatta för den interna intäkten inom Stadsgemensamma kostnader så 

Justerand® signatur Utdragsbestyrkande
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sker finansieringen genom motsvarande reducering av Västerås stads 
resultat.

Utbildningsnämndens tilläggsbudget kan fördelas på olika sätt, och nedan 
beskrivs fyra olika alternativ till hur fördelningen kan ske.

Alternativ 1

Fördelningen baseras på det ekonomiska resultatet för 2022 och antal elever 
i snitt i januari samt februari 2023, i syfte att minimera risken för 
underskottskompensation för 2023. De program som inte gjorde ett 
underskott för 2022 höjs de också (utom IB, vars programersättning regleras 
av Skolverket), men i mindre omfattning utifrån de pengar som finns kvar att 
fördela. Med denna fördelning tas inte någon hänsyn till att vissa program 
redan innan tilläggsbudgeten ligger långt över rikspriset för motsvarande 
program.

Alternativ 2

Fördelningen baseras på det ekonomiska resultatet för 2022 och antal elever 
i snitt i januari samt februari 2023, i syfte att minimera risken för 
underskottskompensation för 2023.

Skillnaden mot alternativ 1 är att för de program som i rapporten inför 
framtagandet av programersättningar 2023, konstaterades inte borde höjas av 
olika anledningar, föreslås ingen höjning av programersättningen. Dessa 
program är Fordon och transport, Försäljning och service, Hotell och turism, 
Restaurang och livsmedel, VVS och fastighet, Humanistiska och Teknik.

Alternativ 3

Fördelningen baseras på det ekonomiska resultatet för 2022 och antal elever 
i snitt i januari samt februari 2023, i syfte att minimera risken för 
underskottskompensation för 2023.

Dessutom har hänsyn tagits till de program som ligger under rikspriset och 
som i rapporten för framtagandet av programersättningar bör justeras, 
exempelvis att SA ska närma sig EK.

I detta alternativ föreslås ingen höjning av EE och IN.

Alternativ 4

Fördelningen utgår helt utifrån de program som för 2022 gjorde ekonomiska 
underskott. Samma belopp som programmen gjorde underskott med per elev 
för 2022, fördelas till respektive program. När detta är gjort, kvarstår ca 4,4 
mnkr, vilket har fördelats till gymnasiesärskolan.

JusterandoS^Tfenatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnar följande 
förslag till beslut:

1. Utbildningsnämnden beslutar att höja programersättningarna i enlighet 
med alternativ 3 i tjänsteutlåtande daterat 2023-03-06. Den totala kostnaden 
för de höjda ersättningarna budgeteras till 19,5 mnkr för 2023.

2. Utbildningsnämnden beslutar att de höjda ersättningarna gäller för hela 
2023. Från och med april betalas de nya ersättningarna ut med den ordinarie 
resursfördelningen. Den retroaktiva ersättningen för perioden januari till 
mars utbetalas senast i augusti 2023.

Yrkanden
Matilda Antonsson (S) yrkar att programersättningarna ska höjas i enlighet 
med alternativ 2, i övrigt yrkar hon bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.

Tomas Salzmann (M) yrkar att programersättningarna ska höjas i enlighet 
med alternativ 4, i övrigt yrkar han bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.

Roger Haddad (L) yrkar avslag till dels Mathilda Antonssons (S) yrkande, 
dels Tomas Salzmanns (M) yrkande.

Proposition
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, dels enligt Matilda 
Antonssons (S) yrkande, dels enligt Tomas Salzmanns yrkande, dels enligt 
Roger Haddads (L) avslagsyrkande. Ordförande föreslår en 
propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordförande finner att 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Matilda Antonssons (S) 
yrkande.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerande signatur Utdragsbestyrkande
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§53 DnrUTN 2023/00162-1.3.4

Dimensionering av utbildningsplatser på kommunala 
gymnasieskolor inför läråret 2023/2024 - överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Den 11 december 2019 fattade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
beslut om att godkänna en process för hur beslut tas om inriktningar och 
dimensionering av gymnasieutbildning inom den kommunala 
gymnasieverksamheten.

Nu kommer ärendet upp för ett beslut i processen för att fastställa 
utbildningsutbudet för läsåret 2023/2024.

Justerandes-signatur Utdragsbestyrkande
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§54 DnrUTN 2023/00159-1.4.2

Månadsrapport för utbildningsnämnden 2023

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för februari 2023 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Första månadsrapporteringen sker per februari 2023. Månadsrapportering till 
kommunstyrelsen görs per februari, mars, maj, september, oktober och 
november.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från ordförande själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandeflsignatur Utdragsbestvrkande
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§ 55 Dnr UTN 2023/00155-6.5.5

Underskottskompensation till fristående huvudmän för 2022

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att betala underskottskompensation till 
fristående gymnasieskolor för 2022 med totalt 3 254 018 kr.

Ärendebeskrivning

I enlighet med lagstiftningen om ”bidragsgivning på lika villkor” jämställs 
ett avskrivet underskott i den egna verksamheten med ett resurstillskott och 
underskottskompensation till de fristående gymnasieskolorna ska då 
utbetalas.

För att fastställa skälig kompensation till de fristående gymnasieskolorna är 
utgångspunkten nettoresultat per program hos den kommunala utföraren 
samt genomsnittligt antal elever under året, per program och per fristående 
utförare.

Underskottskompensation för 2022 föreslås utbetalas enligt nedan:

Belopp
Jensen gymnasium Västerås 82903 kr
Klara Teoretiska Gymnasium Västerås 14 076 kr
Kopparlundsgymnasiet 409 285 kr
Kunskapsgymnasiet Västerås 4 262 kr
Praktiska Gymnasiet Västerås 1316 744 kr
Realgymnasiet Västerås 8 389 kr
Västerås Citygymnasium 1322 731 kr
Västerås idrottsgymnasium 95 628 kr

Totalt 3 254018 kr

Utdragsbestyrkande
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Beräknat 
över- 

/underskott 
per elev för 

2022
Barn och fritid -3 611
Bygg och anläggning 4 008
El och energi -5 171
Fordon och transport 910
Handel och administration 22 237
Hotell och turism -9 507
Industritekniska 13 344
Restaurang och livsmedel 11620
WS och fastighet -32 681
Vård och omsorg -16 686
Ekonomi 5 251
Estetiska 8 568
Humanistiska -9 637
Naturvetenskapliga -3 842
Samhällsvetenskapliga -1445
Teknik 8 037
FX Flygteknik 19 903
International Baccaleurate -28 621
Individuellt alternativ -16 778
Språkintroduktion -16 405

Utbetald underskottskompensation till fristående utförare 2013-2021:

År Summa
2013 4 600 000 kr
2014 5 500 000 kr
2015 4 600 000 kr
2016 0 kr
2017 0 kr
2018 3 500 000 kr
2019 6 700 000 kr
2020 3 061 900 kr
2021 2 089 536 kr

Summa 30 051 436 kr

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från ordförande själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Kopia till
Fristående huvudmän enligt tabell

Justerandes Signatur Utdragsbestyrkande
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§ 56 Dnr UTN 2023/00072-1.4.1

Elevers möjlighet att ta med skolpengen utomlands

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att, även fortsättningsvis, inte betala ut bidrag 
vid utlandsstudier.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det behövs en översyn av hur 
Västerås stad ska hantera frågan när elever i gymnasieskolan vill ta med sig 
skolpengen utomlands. Ordet ”skolpeng” finns inte i skollagen, men är det 
begrepp som oftast används för att beteckna att det för varje elev följer med 
en viss ersättning från kommunen till den skola som eleven går på.

Nuvarande praxis är att Västerås stad inte betalar ut bidrag vid 
utlandsstudier.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från ordförande själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

__
Justerandetstenatur Utdragsbestvrkande
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§ 57 Dnr UTN 2022/00528-6.6.2

Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna med 
utbildningsplikt

Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och utbildningsförvaltningens 
utkast till Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna inom 
etableringen som sin egen,

2. Utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen och andra berörda 
aktörer såsom regionen, andra kommuner och enskilda utbildningsanordnare 
i arbetet med implementeringen av Plan för sammanhållen utbildning, samt

3. Utbildningsnämnden beslutar att utveckla samverkan med 
Arbetsförmedlingen och andra berörda aktörer såsom regionen, andra 
kommuner och enskilda utbildningsanordnare i arbetet med framtagandet av 
Plan för sammanhållen utbildning för år 2024.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen (2010:800) ska kommunerna i den kommunala 
vuxenutbildningen tillhandahålla en sammanhållen utbildning för sådana 
nyanlända som tar del av insatser som avses i lagen (2017:584) om ansvar 
för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som på grund av 
kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden för 
insatserna. Skyldigheten för nyanlända att delta i utbildningen som 
kommunen erbjuder brukar i vissa sammanhang kallas för utbildningsplikt. I 
Västerås stad har kommunfullmäktige delegerat ansvaret som huvudman för 
denna utbildning till utbildningsnämnden.

Det innebär att utbildningsnämnden behöver fastställa en Plan för 
sammanhållen utbildning. Planen ska innehålla uppgifter om utbildningens 
syfte, organisation och huvudsakliga innehåll. Syftet med planen är att 
beskriva vad sammanhållen utbildning är, vilken målgrupp den 
sammanhållna utbildningen finns till för samt mål med, struktur för och 
upplägg av utbildningen i Västerås stad.

Den sammanhållna utbildningen vänder sig till nyanlända som har kort 
utbildning och som därför inte bedöms kunna matchas mot arbete under 
tiden i etableringsprogrammet. Den sammanhållna utbildningen syftar till att 
i strukturerad form ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att 
kunna studera vidare och etablera sig på arbetsmarknaden.

Den dåvarande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fick den 24 augusti 
2022 (§ 171) information om vuxenutbildningscentrums (VUC:s) arbete 
utifrån den nya lagstiftningen. Nämnden fick även information om hur 
arbetet med att anpassa verksamheten efter den nya lagstiftningen skulle gå 
till, och information om att genomförandet förväntades vara klart i januari

Justerandss^ignatur Utdragsbestvrkande
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20 23.1 detta ärende fanns dock inte någon plan för sammanhållen 
utbildning. Barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten arbetat med 
att ta fram en plan för sammanhållen utbildning.

Viktigt att veta inför nämndens beslut är att det ställs krav på samverkan 
med Arbetsförmedlingen och andra berörda aktörer såsom regionen, andra 
kommuner och enskilda utbildningsanordnare (2 kap. 24 § förordning 
(2011:1108) om vuxenutbildning). Här finns en normkonflikt, mot bakgrund 
av att hemkommunen också är skyldig att ha en plan för sammanhållen 
utbildning på plats från och med den 1 augusti 2022 (20 kap. 3 a § skollagen 
(2010:800). Nämnden kan här välja mellan att fastställa planen utan 
samverkan eller avvakta med att fastställa planen till samverkan har skett 
med berörda aktörer, och därefter fastställa planen.

Förvaltningens bedömning är att det är en fördel att ha en plan på plats så 
snart som möjligt. Samverkan med Arbetsförmedlingen och andra relevanta 
aktörer behöver prioriteras framöver, och bör vara en del av processen för 
framtagandet av planen för 2024. Om det allteftersom kontakter med andra 
aktörer etableras visar sig finnas ett behov av ändringar för att samverkan 
ska fungera kan årets plan för sammanhållen utbildning även revideras av 
nämnden.

Verksamhetschefen för Vuxenutbildning och arbetsmarknad har nyligen 
undertecknat ett avtal om samverkan mellan Västerås stad och 
Arbetsförmedlingen. Avtalets innehåll förväntas inte påverka innehållet i 
Plan för sammanhållen utbildning.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från ordförande själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Kopia till
Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsförmedlingen

Justeran^esÄgnatur Utdragsbestyrkande
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§ 58 Dnr UTN 2023/00110-6.6.2

Utredning av vilka vuxenutbildningar som ska erbjudas i 
kommunal regi utifrån variationer i arbetsmarknadens behov

Beslut
1 .Utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och utbildningsförvaltningens 
yttrande om kommunal vuxenutbildning i egen regi som sitt eget.

2. Utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att fortsatt utreda vilka vuxenutbildningar som ska erbjudas i 
kommunal regi utifrån variationer i arbetsmarknadens behov med sikte på 
planering av dimensioneringen inför år 2025.

3. Utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att i arbetet med den fortsatta utredningen ta fram en process för 
arbetet med dimensionering av vuxenutbildningar i kommunal regi i med 
beaktande av arbetet med dimensionering av utbildningsplatser i gymnasiet 
och vuxenutbildningen utifrån den nya lagstiftningen i skollagen (2010:800) 
kap. 2 kap. 2 a och 2 b §§ (som träder i kraft den 1 juli 2023 och börjar 
tillämpas från och med den 1 januari 2025 inom vuxenutbildningen).

4. Utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen ska 
återrapportera uppdragen till utbildningsnämnden på nämndens sammanträde 
i februari 2024.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (från den 1 januari 2023 
utbildningsnämnden) gav i nämndens Planeringsunderlag 2023-2026 
(antaget av nämnden 2022-05-25, § 127) barn- och utbildningsförvaltningen 
i uppdrag att utreda vilka vuxenutbildningar som ska erbjudas i kommunal 
regi utifrån variationer i arbetsmarknadens behov.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten 2022 arbetat med 
samverkan mellan vuxenutbildningscentrum (VUC), gymnasieverksamheten, 
Tranellska och Edströmska gymnasiets rektorer och strategiskt ledningsstöd 
för att ta fram yttrandet som förvaltningen presenterar i en bilaga till detta 
tjänsteutlåtande.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att det finns potential att 
utveckla arbetet med dimensioneringen av vuxenutbildningar som ska 
erbjudas i kommunal regi ytterligare inför nästa planeringsperiod 2025. 
Utbildningsnämnden rekommenderas därför att ge förvaltningen ett uppdrag 
att fortsätta det gemensamma arbetet med att utreda behovet av kommunal 
vuxenutbildning samt med att ta fram en process för det fortsatta arbetet 
framöver.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Utdraesbestyrkande
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Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från ordförande själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.
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§59 Dnr UTN 2022/01036-2.7.3

Nämndinitiativ från (SD) - Äska medel från kommunstyrelsen för 
trygghetsskapande insatser

Beslut
Utbildningsnämnden avslår nämndinitiativet mot bakgrund av att de 
aktiviteter som trygghetspaketet kan användas till inte faller inom 
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
Håkan Malmström (SD) har i ett nämndinitiativ med rubriken ”Äska medel 
från kommunstyrelsen för trygghetsskapande insatser” föreslagit att 
förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka trygghetsskapande insatser som 
efterfrågas av verksamheterna samt att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att under 2023 äska medel från 
kommunstyrelsen för trygghetsskapande insatser.

Nämndinitiativet har den 15 december 2023, § 248, anmälts till utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden (numera utbildningsnämnden) för beredning.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet avslås mot 
bakgrund av att de aktiviteter som trygghetspaketet kan användas till inte 
faller inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Yrkanden
Jakop Yildiz (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från ordförande själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Justerandes .signatur Utdragsbestyrkande
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§60 DnrUTN 1836557-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Roger Haddad (L) frågar hur förvaltningen arbetar avseende trygghet för 
skolornas personal. Stefan Remne, verksamhetschef gymnasie- och 
vuxenutbildning besvarar frågan.

Justerandes^signatur Utdragsbestyrkande
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§ 62 Dnr UTN 2022/00213-1.4.1

Lokalbehovsplan för gymnasielokaler 2022-2031 samt 2035

Beslut
Utbildningsnämnden antar föreslagen lokalbehovsplan för gymnasielokaler 
2022-2031 och 2035.

Reservation
Roger Haddad (L) lämnar skriftlig reservation enlig följande:

”Liberalerna reserverar sig till förmån för vårt yrkande om avslag i nämnden 
då vi har en annan syn på hur Hahrska gymnasiet ska utvecklas framåt och 
där vi istället förordar en utveckling av Edströmska gymnasiuet samt 
omkringliggande område genom att i ett första steg flytta ut 
industriprogrammet omgående.”

Tomas Salzmann (M) och Håkan Malmström (SD) reserverar sig till förmån 
för Roger Haddads (L) yrkande.

Ärendebeskrivning
För att få en långsiktig ekonomisk hållbar gymnasieverksamhet är det av stor 
vikt att ha en långsiktig inriktning för lokalplaneringen. Syftet med 
lokalbehovsplanen är att vi ska få en planeringshorisont för vilka lokaler vi 
ser ett behov av på kort (2025), medelkort (2031) och medellång (2035) sikt.

Det finns ett syfte att även välja året 2031 eftersom det är då våra hyresavtal 
avseende lokalerna i Kopparlunden löper ut och det måste då finnas 
alternativ till dessa lokaler framtagna, eller att man väljer att förlänga 
befintliga hyresavtal. Genom att ha en långsiktig plan för vilka lokaler vi 
behöver, och var vi vill ha dem belägna så ges möjlighet till att få mer tid till 
att ta fram kostnadseffektiva lösningar och värna om en god kvalitet i 
verksamheten.

Yrkanden
Roger Haddad (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Tomas Salzmann (M) yrkar bifall till Roger Haddads (L) yrkande.

Jakop Yildiz (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels enligt Roger 
Haddads (L) avslagsyrkande med bifall från Tomas Salzmann (M), dels 
enligt Jakop Yildiz (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. Ordförande föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot 
varandra. Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordförande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§63 DnrUTN 2023/00019-3.6.1

Information om lokaler och investeringar 2023

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Rainer Wiesner, lokalplanerare, informerar om dagsläget gällande 
lokalbehovet och planering av kommande investeringar.

Justeraffdbs signatur Utdragsbestyrkande
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§ 65 Dnr UTN 2022/00346-1.6.2

Svar till Skolinspektionen - Beslut efter regelbunden 
kvalitetsgranskning av gymnasiesärskolan på Hahrska 
gymnasiet

Beslut
Utbildningsnämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 
daterat 2023-02-22, som sitt eget och överlämnar det till Skolinspektionen.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har i en regelbunden kvalitetsgranskning genomförd under 
våren 2022 med beslut 2022-07-06 lämnat ett beslut till huvudmannen, där 
huvudmannen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom identifierade 
områden.

Dessa ska redovisas till Skolinspektionen senast 2023-04-03 varför ärendet 
nu kommer upp till utbildningsnämnden.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från ordförande själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Kopia till
Skolinspektionen

Verksamhetschef Gymnasie- och vuxenutbildningen

Justeran^ts signatur Utdragsbestyrkande
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§66 DnrUTN 2023/00087-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss - Riktlinjer för 
belysning i Västerås stad

Beslut
Utbildningsnämnden antar barn- och utbildningsförvaltningen förslag till 
yttrande, daterat 2023-02-24, som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt teknik- och fastighetsförvaltningen att ta 
fram ett förslag till riktlinjer för belysning för Västerås stad. Riktlinjen är nu 
skickat på remiss och utbildningsnämnden har möjlighet att yttra sig över 
förslaget.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från ordförande själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes^signatur Utdragsbestyrkande
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§67 DnrUTN 2023/00158-6.1.3

Information om nya IT-system i förskola och skola inklusive 
upphandling av IT-stöd för barn/elevakt och barn/elevjournal

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Marie Frey, projektledare, informerar om nya IT-system i förskola och skola 
inklusive upphandling av IT-stöd för barn/elevakt och barn/elevjournal.

Justerande signatur Utdragsbestyrkande
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§68 Dnr UTN 2023/00016-1.4.2

Verksamhetsinformation 2023

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
John-John Ernstsson, verksamhetschef för vuxenutbildning och stöd, och 
Stefan Remne, verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning, 
informerar om aktuellt läge i verksamheterna.

Justerande ^signatur Utdragsbestyrkande
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§ 69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-03-22 

Dnr UTN 2023/00017-1.4.2 

Rapportering avseende avvikelser och viktiga 
kvalitetsparametrar 2023 

Beslut 
Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

John-John Emstsson, verksamhetschef för vuxenutbildning och stöd, och 
Stefan Remne, verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning, 
informerar om avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar. 

I 
UWragsb-de 

43 (43) 




