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Sammanträdesprotokoll § 215, § 224 

Sammanträdesdatum 16 november 2022 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 08:30-12:12 

Mötet ajournerades mellan klockan 09:37-09:54. 

Tjänstgörande ledamöter Eva-Lotta Svensson (C), Ordförande 

Madjid Ibrahim Ibrahim (S), 1:e vice ordförande 

Tomas Salzmann (M), 2:e vice ordförande 

Joakim Grenblad (S) 

Curt Åke Larsson (KD) 

Katharina Åhlund (M) 

Roger Haddad (L) §§ 205-229 

Håkan Malmström (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Awil Hashi Ali (M) § 230 

Vid protokollet Alice Helander 

Justeras 

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

 

 

VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Protokoll från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden § 215. § 224 

Sammanträdesdatum 2022-11-16 

Justeringsdatum 2022-11-16 

Anslagsdatum 2022-11-17 

Datum för nedtagande 2022-12-09 

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset 
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 Frånvarande ledamöter 

 Matilda Antonsson (S) 

Roger Haddad (L) § 230 

  

 Närvarande ersättare 

 Lina Oskarsson (S) 

Maria Nordin (V) 

Sofia Kallsäby (C) 

Awil Hashi Ali (M) §§ 205-229 

Peter Sandberg (M) 

Amy Paculan Gayo (M) 
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§ 215 Dnr UAN 2022/00003-2.4.3 

Deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda i 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2022 - ersättning för 
deltagande vid nämndens introduktionsutbildningar med barn- 
och utbildningsförvaltningen 

Beslut 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 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. 

* 19 december 2022, klockan 09:00-12:00, 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. Den 19 

december är det planerat att hållas en nämndspecifik utbildning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att: 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 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. 

* 19 december 2022, klockan 09:00-12:00, nämndspecifik utbildning. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Yrkanden 

Eva-Lotta Svensson (C) 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 utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt det. 

Kopia till 

Ledamöter och ersättare i UAN 
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§ 224 Dnr UAN 2022/00852-1.7.1 

Yttrande till Skolverket över remiss - Förslag till ändrade 
programstrukturer med anledning av ökade möjligheter till 
grundläggande behörighet 

Beslut 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 2022-11-11, som sitt eget, och 

överlämnar det till Skolverket. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerat. 

Reservation 

Tomas Salzmann (M) och Katharina Åhlund (M) lämnar in ett särskilt 

yttrande enligt följande: 

"Moderaterna anser att det remissvar som kommunen givit till Skolverket 

angående ändrad programstruktur med anledning av ökade möjligheter till 

grundläggande behörighet inte helt täcks av tillgängliga fakta. Påståendet att 

förändringarna kommer att medföra avsevärt ökade kostnader finns inte 

belagda med fakta om vilka kostnader som kan komma att uppstå. I övrigt 

ställer sig moderaterna bakom svaret" 

Roger Hadad (L) lämnar in ett särskilt yttrande enligt följande: 

"Liberalerna instämmer i förvaltningens farhågor kring konsekvenserna av 

de nya nationella förslagen till programstruktur. Detta kommer att få 

omfattande ekonomiska som organisatoriska men även pedagogiska 

konsekvenser. Ekonomiska på grund av ett utökat uppdrag och pedagogiskt 

genom att man vill återinföra en automatik och krav på de yrkesförberedande 

programmen så att de eleverna blir allmän högskolebehöriga istället för 

tidigare upplägg som jag förordar där eleven för ett aktivt val och utökar sitt 

program. De elever som väljer yrkesprogram har redan idag utmaning att 

klara av dagens krav och det gäller inte minst i teoretiska ämnen men i 

synnerhet NO-ämnena såsom matematik. Det finns en uppenbar risk att de 

nya strukturerna leder till ännu fler avhopp." 

Ärendebeskrivning 

Skolverket har den 24 oktober remitterat förslag till ändrade 

programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen med anledning av 

ökade möjligheter till grundläggande behörighet inom alla nationella 

yrkesprogram.  

Västerås stad ges möjlighet att yttra sig över förslagen och särskilt de förslag 

som är relevanta för Västerås stad. Dessa svara ska vara Skolverket tillhanda 

senast den 21 november 2022. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 

förslag till beslut: 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 2022-11-11, som sitt eget, och 

överlämnar det till Skolverket. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerat. 

Yrkanden 

Eva-Lotta Svensson (C) 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 utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt det. 

Kopia till 

Verksamhetschef Gymnasie- och vuxenutbildning 


