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Frånvarande ledamöter
Vicki Skure Eriksson (C)
Charlotta Magnergård (L)
Gisela Carstinge (SD)
Närvarande ersättare
Madjid Ibrahim Ibrahim (S)
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DnrGSN 1811041-

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

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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DnrGSN 2021/00002-1.2.3

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga
ärenden
Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner föredragningslistan.
2. Samtliga ärenden är offentliga.
Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska
vara öppna för allmänheten.
Caroline Högström (M) anmäler en övrig fråga om vaccinationer av elever.
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DnrGSN 2021/02802-6.1.11

Västerås stads skolledarpris 2021
Beslut
Grundskolenämnden utser Lisa Log på Skälbyskolan till mottagare av
Västerås stads skolledarpris 2021.
Ärendebeskrivning
Ett pedagogiskt pris och ett skolledarpris har inrättats inom alla skol- och
driftsformer i Västerås i förskolenämndens, grundskolenämndens samt
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden.
En person eller grupp kan nominera enskilda pedagoger eller arbetslag
och/eller skolledare anställda i kommunal eller fristående skolverksamhet i
Västerås.
En fÖrslagskommitté, med representanter för rektorer, fackförbund, elever,
föräldrar, förvaltningsledning och näringsliv/civilsamhälle går igenom de
nomineringar som kommit in och föreslår pristagare till ett pedagogiskt pris
per nämnd och totalt ett skolledarpris för de tre pedagogiska nämnderna.
Förslagskommittén har nu haft sitt sammanträde och föreslagit en skolledare
inom grundskolenämndens verksamhetsområde till pristagare och nämnden
behöver fatta beslut om detta.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden utser Lisa Log på Skälbyskolan till mottagare av
Västerås stads skolledarpris 2021.
Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, enligt det egna yrkandet,
och att nämnden beslutar enligt det.

Justerandes sianatur

Utdragsbestvrkande
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DnrGSN 2021/00723-1.4.1

Verksamhetsplan 2022
Beslut
Nämnden godkänner verksamhetsplan 2022 med intemkontrollplan 2022,
med ändringen att riskvärdet för ärendehantering, på sidan 38, ändras från
grön till gul.
Reservation
Caroline Högström (M), Amy Paculan Gayo (M), Carl-Henrik Knutsson (M)
och Håkan Lindberg (M) reserverar sig mot beslutet enligt följande:
"I dagsläget saknar vår verksamhetsplan långsiktiga mål om att samtliga
elever ska känna sig trygga, nå full måluppfyllelse och möta behöriga lärare.
Vi kan inte vara nöjda med att enbart 75,5% av eleverna klara skolan utan
det långsiktiga målet kan inte vara annat än att samtliga elever ska klara
skolan. Historiskt har skolskjutsen gått med underskott nästan varje år vilket
tyder på en viss underbudgetering i en strikt lagstyrd verksamhet; därav vårt
förslag att omfördela medel till skolskjutsverksamheten.
I verksamhetsplanen finns en del skrivningar som är något problematiska.
Det finns inget naturligt likhetstecken mellan bostadssegregationen och låg
behörighet bland lärarna utan det beror på organisation och ledarskapet på
skolan."
Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden fattar i november fatta beslut om sin verksamhetsplan
för 2022, med budget, intemkontrollplan, mål och nyckeltal.
Grundskolenämndens verksamhetsplan baseras på Årsplan 2022 som
kommunfullmäktige fastställde 28 oktober. Gmndskolenämndes budgetram
för 2022 är 2249,9 mnkr, en ökning av budgetram med 117,1 mnkr.

Bam- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Nämnden godkänner verksamhetsplan 2022 med intemkontrollplan 2022.
Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med
ändringen att riskvärdet för ärendehantering, på sidan 38, ändras från grön
till gul.

Caroline Högström (M) yrkar ändringar till förvaltningens förslag till beslut
enligt följande:

Justerandes signatur
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att verksamhetsplanen kompletteras med långsiktigt mål att samtliga elever
ska klara grundskolan.
att verksamhetsplanen kompletteras med långsiktigt mål att samtliga elever
ska känna sig trygga.
att verksamhetsplanen kompletteras med långsiktigt mål att samtliga lärare
ska ha behörighet.
att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att omfördela två
miljoner till skolskjutsverksamheten.
att den särskilda lönesatsningen som beskrivs på sidan 11, uppdrag 8, bland
annat ges som ett särskilt lönetillägg till behöriga lärare på skolor som inte
kommit tillräckligt långt i arbetet med att uppfylla kunskapsmålen.
att stryka de tre första meningarna på sidan 18, andra stycket, under
Medarbetare, och istället skriva ”Bristande likvärdighet och lägre
utbildningskvalitet för vissa elevgrupper ställer större krav på skolans
organisation och ledarskap.”
att på sidan två i sammanfattningen omformulera början på meningen som
börjar med ”För att ytterligare lyckas..” till ”För att alla elever ska lyckas i
den kommunala grundskolan...”
att ta bort bisatsen i sista punkten som börjar med ”till exempel..”

Alexandra Olsson (S) yrkar avslag till Caroline Högströms (M) yrkanden.

Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med
ändring enligt Anna Lundbergs (L) yrkande.
Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels enligt sitt eget och
Alexandra Olssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag med
ändring enligt ordförandes yrkande, dels enligt Caroline Högströms (M)
yrkanden om ändringar av förvaltningens förslag. Ordförande föreslår en
propositionsordning där de båda förslagen ställs mot varandra.
Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordförande finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med ändring enligt
ordförandes yrkande.
Kopia till
Kommunstyrels en
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Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) frågar om vaccinationer av elever och vad skolorna
kan göra för att hjälpa till med det. Mia Lindh, verksamhetschef, svarar på
frågan.
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