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DnrGSN 1811041-

Protokollsjustering
Beslut
Grundskolenämnden utser Gisela Carstinge (SD) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(30)

VÄSTERÅS STAD
Grundskolenämnden
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DnrGSN 1861110-

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga
ärenden
Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner föredragningslistan med föreslagna
tillägg.
2. Paragrafemal55 till och medl64 är offentliga.
Är endeb eskrivning
Grundskolenämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska
vara öppna för allmänheten.
Ärendena "Godkännande av hyresavtal avseende tillfällig lokal för del av
Sofiaskolan" och "Förtydligande avseende grundskolenämndens beslut
gällande skolskjutsområden" föreslås läggas till föredragningslistan.
Caroline Högström (M) med flera anmäler ett nämndinitiativ.

Justerandes signatur
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§157

DnrGSN 2022/00005-1.3.3

Direktören informerar 2022
Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör, informerar bland annat att rekryteringen av ny HRchef är påbörjad samt om förvaltningens arbete med anledning av kriget i
Ukraina.
Mikaela Assarsson, enhetschef, informerar om skolskjutsfrågor.

Justerandes signatur
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DnrGSN 2022/00007-1.2.3

Redovisning av delegationsbeslut 2022
Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieseriema GSN och GRN-SBO under
perioden 16 maj 2022 till och med 2 juni 2022 redovisas för nämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.
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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§159

DnrGSN 2022/00008-1.2.3

Redovisning av postlista 2022
Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie GSN för perioden 16 maj 2022 till och med
2 juni 2022 redovisas för nämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.
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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DnrGSN 2022/00006-1.2.3

Delgivningar 2022
Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Kränkande behandlingar, synpunkter/klagomål och handlingar till kännedom
för huvudmannen för perioden 16 maj 2022 till och med 2 juni 2022 samt
beredningsutskottets protokoll från den 31 maj 2022 redovisas för
grundskolenämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.
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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Dnr GSN 2022/00220-6.3.3

Återrapport av uppdrag gällande träffsäkra barn- och
elevprognoser
Beslut
1. Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
verka för fortsatt utveckling av lokalplaneringsprocessen i samverkan
med andra berörda aktörer, i syfte att förbättra nämndens förutsättningar
för en mer träffsäker lokalförsörjning ur ett långsiktigt perspektiv.
2. Uppdraget om träffsäkra barn- och elevprognoser, avseende punkt 1 och
2, ses som besvarat.
Ärendebeskrivning
Vid grundskolenämndens sammanträde den 25 januari 2022 § 35 fick bamoch utbildningsförvaltningen följande uppdrag:
1. Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
se över så barn- och elevprognosema blir mer träffsäkra, där man även
väger in utbyggnads- och befolkningsprognoser för omlandet runt
upptagningsskolor
2. Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
se över arbetet med planering av skolor tillsammans med teknik- och
fastighetsförvaltning samt verksamhetsledning/lokalplaneringsgrupp
inom både grundskola och förskola.
3. Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen får uppdrag
att ta fram rutiner för samverkan mellan grundskolenämnden,
förskolenämnden, byggnadsnämnden och fastighetsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
verka för fortsatt utveckling av lokalplaneringsprocessen i samverkan
med andra berörda aktörer, i syfte att förbättra nämndens förutsättningar
för en mer träffsäker lokalförsörjning ur ett långsiktigt perspektiv.
2. Uppdraget om träffsäkra barn- och elevprognoser ses som besvarat.
Yrkanden
Caroline Högström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
avseende punkt 1 samt att förvaltningens förslag till beslut avseende 2 ändras
till "Uppdraget om träffsäkra barn- och elevprognoser, avseende punkt 1 och
2, ses som besvarat."
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till Caroline Högströms (M) yrkande.
Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till Caroline Högströms (M) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt Caroline
Högströms (M) yrkande, med bifall från Vicki Skure Erikssons (C) och
Alexandra Olsson (S), och att grundskolenämnden beslutar enligt det.
Kopia till
Mikaela Assarsson, enhetschef resursplanering och myndighet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr GSN 2022/00012-6.3.2

Årskurser på Gäddeholmsskolan från och med läsåret 2022/2023
samt återrapport av uppdrag gällande tillfälliga lokaler för
Gäddeholmsskolan
Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner återrapporten av uppdrag gällande
tillfälliga lokaler för Gäddeholmsskolan.
2. Grundskolenämnden beslutar att Gäddeholmsskolan under läsåret
2022/2023 blir en F-4-skola.
3. Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
utreda följande alternativ vidare med hänsyn till den genomförda
bamkonsekvensanalysen:
a) Alternativ 4, Ny paviljongetablering för åk 4-6 på tomten
Betesmarken 32 (angränsande tomt till befintlig paviljongskola).
b) Alternativ 5, Ny paviljongetablering för åk 4-6 på annan ledig tomt
inom detaljplanen Malmbacken (i närheten av befintlig
paviljongskola).
Ärendebeskrivning
Gäddeholmsskolan finns i dagsläget i tillfälliga paviljonger i väntan på att
den permanenta skolbyggnaden i Fredriksdal blir färdigställd. Skolan är för
närvarande, läsåret 2021/2022, en grundskola med förskoleklass, åk 1-3 samt
fritidshem, med cirka 130 elever.
När barn- och utbildningsförvaltningen planerade för etableringen av
paviljongskolan bedömdes att behovet var totalt 11 klassrum. Det skulle då
möjliggöra för elever som börjat i Gäddeholmsskolan att fortsätta där fram
till dess att ny permanent skolbyggnad för åk F-9 står klar. Det förslag som
togs fram beviljades dock inte bygglov. Detta på grund av att utemiljön och
friytan per elev blev för liten enligt de riktlinjer som finns.
Förslaget omarbetades och bygglov beviljades för paviljongskola med 7
klassrum. I och med att färre klassrum beviljades såg barn- och
utbildningsförvaltningen att antalet elevplatser endast skulle räcka fram till
läsåret 2022/2023. Paviljongskolan med 7 klassrum invigdes 2020.
Paviljongetableringen kompletterades under 2021 med en paviljong med
dusch- och omklädningsmöjlighet för att idrottsundervisning utomhus skulle
kunna bedrivas. Då det noterades att fler klassrum skulle komma att behövas
förbereddes dusch- och omklädningspaviljongen för att kunna dockas ihop
med fler klassrum/paviljonger.
På grund av trångboddheten i paviljongskolan föreslog barn- och
utbildningsförvaltningen i januari 2022 grundskolenämnden besluta om att

Justerandes signatur
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Gäddeholmsskolan även under kommande läsår, 2022/23, skulle fortsätta
vara en F-3-skola. Vid sammanträdet återremitterades ärendet (GSN §
14/2022) och förvaltningen fick i uppdrag att:
•

tydligare beskriva de utredningar som gjorts av olika alternativ
innehållande fakta, konsekvenser av dessa samt redovisa en
bamkonsekvensanalys för elever både i Gäddeholmsskolan och
Irstaskolan.

•

titta på andra möjliga alternativ som möjliggör att fyrorna kan gå kvar,
annan tomt i Gäddeholm eller skola i någon av Herrgårdsbyggnaderna.

•

utreda möjligheten med tillfälligt bygglov för att exempelvis ställa upp
paviljonger som en tillfällig lösning i väntan på att skolan i Gäddeholm
färdigställs.

•

återkomma med ekonomiska konsekvenser av de olika alternativ som
presenteras för nämnd.

Vid grundskolenämndens sammanträde i februari 2022, § 38, beslutade
nämnden att godkänna hyresofferter för ny tillfälliga paviljongetableringar,
innehållandes administrationsytor samt 2 klassrum, vid Gäddeholmsskolan
(GSN 2022/00058). Detta beslut möjliggör att åk 4 kan bedrivas på
Gäddeholmsskolan under läsåret 2022/2023.
Från och med läsåret 2023/2024 måste dock ytterligare lokalmässiga
lösningar till, för att verksamhet från åk 4 och uppåt ska kunna bedrivas i
paviljongskolan, fram till dess att ny skolbyggnad i Fredriksdal står klar och
hela Gäddeholmsskolan, åk F-9, kan inrymmas i den byggnaden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har, utifrån de uppdrag som gavs i
januari 2022, sammanställt fakta, konsekvenser och ekonomi avseende
utredda alternativ i handlingen ”Sammanställning fakta och konsekvenser
lokalaltemativ Gäddeholmsskolan 2023-2026”.
En barnkonsekvensanalys, ”Barnets bästa vid tillfällig skollösning i
Gäddeholm”, har genomförts för att synliggöra hur barnets bästa kan
tillgodoses vid tillfällig skollösning i Gäddeholm. Analysen visar på att
Gäddeholmsskolan som den idag är utformad, och kommer att vara under
läsåret 2022/2023 inte i tillräcklig utsträckning överensstämmer med barnets
bästa och gällande lagstiftning. Utredarna anser att de tillfälliga lösningar
som finns idag till viss del kan kompletteras med resurser och särskilda
satsningar på kompenserande åtgärder, men inte fullt ut kompenseras för.
Från och med läsåret 2023/2024 krävs ytterligare lokallösningar för att
möjliggöra fortsatt skolgång i närområdet för de elever som idag går eller
ska börja på Gäddeholmsskolan.
Av de alternativ som barn- och utbildningsförvaltningen har tittat på, innebär
majoriteten av alternativen att lösningen inte håller ända fram till dess att ny
permanent skolbyggnad står klar.

Justerandes signatur
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Förvaltningen föreslår att fortsätta utreda de tre alternativ som i nuläget
bedöms räcka till fram till dess att ny permanent skolbyggnad står klar i
Fredriksdal i Gäddeholm och i utredningen beakta vad som framkommit i
bamkonsekvensanalysen:
a) Alternativ 4, Ny paviljongetablering för åk 4-6 på tomten Betesmarken 32
(angränsande tomt till befintlig paviljongskola).
b) Alternativ 5, Ny paviljongetablering för åk 4-6 på annan ledig tomt inom
detaljplanen Malmbacken (i närheten av befintlig paviljongskola).
c) Alternativ 11, Åk 4-6 i ny paviljongetablering på Irstaskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Grundskolenämnden godkänner återrapporten av uppdrag gällande
tillfälliga lokaler för Gäddeholmsskolan.
2. Grundskolenämnden beslutar att Gäddeholmsskolan under läsåret
2022/2023 blir en F-4-skola.
3. Grundskolenämnden ger bam- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
utreda följande alternativ vidare med hänsyn till den genomförda
bamkonsekvensanalysen:
a) Alternativ 4, Ny paviljongetablering för åk 4-6 på tomten
Betesmarken 32 (angränsande tomt till befintlig paviljongskola).
b) Alternativ 5, Ny paviljongetablering för åk 4-6 på annan ledig tomt
inom detaljplanen Malmbacken (i närheten av befintlig
paviljongskola).
c) Alternativ 11, åk 4-6 i ny paviljongetablering på Irstaskolan.
Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
ändringen att punkt 3c stryks.
Caroline Högström (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna
yrkandet, med bifall från Caroline Högström (M), och att
grundskolenämnden beslutar enligt det.
Kopia till
Rektor Gäddeholmsskolan

Justerandes signatur
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Dnr GSN 2020/04416-6.1.1

Förtydligande avseende grundskolenämndens beslut gällande
skolskjutsområden
Beslut
Elever som har Gäddeholmsskolan som planerad skola ska även beviljas
skolskjuts till Irstaskolan om man väljer den skolan tills dess att den nya
permanenta skolan finns på plats.
Ärendebeskrivning
I samband med att grundskolenämnden, i februari 2022, § 70, behandlade
ärendet "Översyn av skolskjutsområden", fattade nämnden följande beslut:
”Tabell 1 ändras så områdena där både Gäddeholm och Irstaskolan anges
förändras till Gäddeholm befintliga årskurser istället för Gäddeholm F-3.”
För att förtydliga beslutet behöver grundskolenämnden fatta följande beslut:
Elever som har Gäddeholmsskolan som planerad skola ska även beviljas
skolskjuts till Irstaskolan om man väljer den skolan tills dess att den nya
permanenta skolan finns på plats.
Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar följande:
Elever som har Gäddeholmsskolan som planerad skola ska även beviljas
skolskjuts till Irstaskolan om man väljer den skolan tills dess att den nya
permanenta skolan finns på plats.
Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Caroline Högström (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Agneta Luttropp (MP) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Birgitta Åkerberg (L) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Carl-Henrik Knutsson (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Håkan Lindberg (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Gisela Carstinge (SD) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna
yrkandet, och att grundskolenämnden beslutar enligt det.
Kopia till
Enhetschef resursplanering och myndighet

Justerandes signatur
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DnrGSN 1860977-

Övriga frågor
Ärendeb eskrivning
Inga övriga frågor.

Justerandes signatur
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DnrGSN 2022/00761-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över revisionsrapport 2021:3 Granskning av förebyggande och hälsofrämjande arbete i
grundskolan
Beslut
Grundskolenänmden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande,
daterat 2022-05-16, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av Västerås stads förtroendevalda
revisorer genomfört en granskning av det förebyggande och hälsofrämjande
arbetet i grundskolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma
huruvida grundskolenämnden bedriver ett tillräckligt förebyggande och
hälsofrämjande arbete för elever i sina verksamheter, med fokus på insatser
avseende psykisk hälsa.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas grundskolenämnden i det
fortsatta arbetet:
1. Förtydliga kraven på skolverksamheterna vad gäller styrningen av
kvalitetsarbetet, med effektkedjor och dess uppföljning.
2. Säkerställa att beslutade insatser kopplas till önskvärda effekter, samt att
verksamheterna implementerar arbetssätt för att försöka följa upp
effekten av enskilda insatser.
3. Utreda om modellen för fördelning av elevhälsoresurser bör ta hänsyn till
andel elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
4. Tydliggöra fördelningsmodellen för skolkuratorsresurser och hur
viktning sker mellan de olika faktorer som tas i beaktande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande,
daterat 2022-05-16, som sitt eget och överlämnar det 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kopia till
Kommunstyrels en
Kommunrevisionen

Justerandes signatur
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Dnr GSN 2022/00022-2.5.0

Månadsrapport för grundskolenämnden - maj 2022
Beslut
Grundskolenämnden godkänner månadsrapport för maj 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 maj 2022 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.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr GSN 2022/00009-1.3.3

Verksamhetsinformation 2022
Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Maria Lindh och Erik Johansson, verksamhetschefer, informerar bland annat
om:

Justerandes signatur

•

mottagande av barn från Ukraina,

•

rekryteringar,

•

preliminära kunskapsresultat,

•

Sverige-finskaklassen.

Utdragsbestyrkande
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DnrGSN 2022/00010-1.3.3

Rapportering avseende avvikelser och viktiga
kvalitetsparametrar 2022
Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Erik Johansson och Maria Lindh, verksamhetschefer, informerar om
avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr GSN 2022/01753-3.6.1

Godkännande av hyresofferter avseende paviljong
Tortunaskolan
Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner hyresoffert gällande bashyra för
paviljongetablering vid Tortunasskolan, daterade 2022-05-09, om xxx
kronor per år.
2. Grundskolenämnden godkänner hyresoffert gällande etablering av
tillfällig paviljongetablering vid Tortunaskolan, daterad 2022-05-09, om
xxx kronor per år.
Särskilt yttrande
Vicki Skure Eriksson (C) lämnar följande särskilda yttrande:
"Det är mycket viktigt att nya paviljonger för Tortunaskolan nu etableras så
snart som möjligt för att skapa mer plats för elever i bättre lokaler redan till
hösten. Fortfarande är lokalerna tillfälliga. Därför måste arbetet med att få
till nya, permanenta lokaler för förskola och skola snabbas på. Tortunaskolan
är även den enda ordinarie F-6-skola som fortfarande saknar någon form av
hall för idrott och rörelse inomhus och det behöver finnas med i byggandet
av nya permanenta lokaler."
Ärendebeskrivning
Paviljongbyggnaden på Tortunaskolan behöver bytas ut. Lokalerna har nått
sin byggtekniska livslängd och är inte längre tillräckligt användarvänliga.
Tortunaskolan består av totalt tre byggnader:
1. En huvudbyggnad med bland annat tillagningskök, matsal och
administrativa personalytor.
2. En mindre, permanent paviljongbyggnad med två klassrum.
3. En större paviljongbyggnad med sex klassrum för skolundervisning och
fritidsverksamhet.
Den nya paviljongen kommer att innehålla totalt sju klassrum med
tillhörande grupprum varav ett rum för bland annat musikundervisning.
Åk 1-6 kommer främst att bedrivas i paviljongerna. Undervisning för
förskoleklass kommer att bedrivas i de befintliga skolbyggnaderna.
De nya paviljongerna kommer att uppfylla dagens tekniska krav för
skolundervisning och vara användbara tills en långsiktig permanent lösning
för området blir verkställd. Den planeringen ingår i den ordinarie
lokalförsörjningsprocessen.
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Placeringen av den nya paviljongen planeras in på markyta bredvid den
befintliga paviljongen, vilket gör att undervisning kan bedrivas under
etableringstiden.
Då Tortunas förskola har behov av fler lokaler i paviljongbyggnaden
planeras en avdelning förskola i anslutning till den nya skolpaviljongen.
Vid arbetet med markberedning och uppställningen av paviljongerna
kommer området att inhägnas så att etableringen ske på ett tryggt och säkert
sätt för eleverna.
När etableringen är färdigställd kommer den tidigare paviljongbyggnaden att
rivas. Marken kommer att beredas och iordningställas i samråd med
verksamhetens önskemål.
Paviljongetableringen planeras vara färdigställd under fjärde kvartalet 2022.
Detta under förutsättning att bygglovsansökan beviljas.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Grundskolenämnden godkänner hyresoffert gällande bashyra för
paviljongetablering vid Tortunasskolan, daterade 2022-05-09, om xxx
kronor per år.
2. Grundskolenämnden godkänner hyresoffert gällande etablering av
tillfällig paviljongetablering vid Tortunaskolan, daterad 2022-05-09, om
xxx kronor per år.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (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 Vicki Skure Eriksson (C), och att
grundskolenämnden beslutar enligt det.
Kopia till
Fastighetsnämnden
Rektor Tortunaskolan
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Dnr GSN 2022/00011-3.6.1

Information om lokaler och investeringar 2022
Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Sara Pettersson, planerare, informerar om dagsläget gällande lokalbehovet
och planering av kommande investeringar.
Rainer Wiesner, planerare, informerar om idrottshallar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrGSN 2022/00243-1.4.2

Uppföljning av verksamhetsbudget 2022
Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Budgeten för verksamhetsekonomin är beslutad av grundskolenämnden den
25 januari 2022. 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 2022 och +/-1 mnkr för hösten 2022.
Bengt Karlsson, chef ekonomi- och planeringsenheten, informerar i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrGSN 2022/01946-3.6.1

Godkännande av hyresavtal avseende tillfällig lokal för del av
Sofiaskolan
Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner hyresavtal för tillfällig lokal på Södra
Källtorps äldreboende för del av Sofiaskolan, med kontrakts-ID
U2013000, om 536 000 kronor per år.
2. Beslutet gäller under förutsättning att bygglov beviljas.
Ärendeb eskrivning
Elevunderlaget på Sofiaskolan ökar kontinuerligt och bristen på
lokalutrymmen är stor. Samtliga elever på Sofiaskolan har diagnos autism
och intellektuell funktionsnedsättning och kräver individanpassad
undervisning samt anpassad lärmiljö i ett mindre sammanhang.
En större renovering och anpassning av nya permanenta lokaler planeras
under åren 2023-2024 på området Skälby. Verksamheten planerar att flytta
in i de nya lokalerna i två omgångar:
1. Första inflytt av 6-7 klasser sker i augusti 2023.
2. Resten flyttar in december 2023/januari 2024.
I väntan på att de nya lokalerna är färdigställda behöver ytterligare tillfälliga
lokaler användas för att klara elevunderlaget med start redan höstterminen
2022.
Det nu plötsliga behovet av ytterligare lokaler har inte varit aktuellt tidigare.
Sedan mars/april 2022 har fem nya elever i förberedande förskoleklass varit
kända för verksamheten då de tackade ja till plats vid Sofiaskolan.
Diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF) är ett kriterium för att
kunna börja i förberedande förskoleklass, för plats på Sofiaskolan krävs
också diagnosen autism. För barn i förskolan är det Habiliteringen eller
Mottagning för tidiga insatser som gör utredningen. Först när den är färdig
får grundsärskolans samordnare en ansökan. Denna ansökan kan därmed
komma sent på läsåret. Då alla elever har rätt att gå i förskoleklass så innebär
det att nya elever antas sent under våren. Dessa fem elever hade rymts i
verksamhetens nuvarande lokaler, även om det hade inneburit försämringar i
miljön för både lärare och elever.
I slutet av maj/början på juni 2022 blev det dock klart att det kommer
ytterligare fyra elever. Dessa elever är sedan tidigare mottagna i
grundsärskolan men där bedömning har gjorts att deras behov bäst
tillmötesgås på Sofiaskolan pga. autismdiagnosen. Denna utökning av nio
elever och bemanning ryms inte i befintliga lokaler.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Uppdraget om förberedande förskoleklass innebär en utmaning i att planera
och dimensionera verksamheten, vilket har lyfts i de återrapporter som har
skrivits.
I dagsläget har verksamheten som är placerade på Hällbyskolan varit
tvungna att använda bland annat personalutrymmen och ett flertal
rumsligheter som eleverna har stort behov av under skoldagen. De nu
alldeles för trånga lokalerna påverkar elever med särskilda behov negativt
med ökad stress och otrygghet och personalen får hantera både sparkar och
slag i större utsträckning än tidigare, fler arbetsskadeanmälningar är en följd.
Barn- och utbildningsförvaltningen har förslag på tillfälliga lokaler belägna
på området Södra Källtorp, under förutsättningen att bygglov beviljas.
Lokalerna är på bottenplan i ett nybyggt äldreboende som i dagsläget inte har
behov av de ytorna. Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiva till
att barn- och utbildningsförvaltningen tillfälligt hyr lokalerna. I hyresavtalet
kommer detaljfrågor som rör båda förvaltningarnas behov och önskemål
hanteras. Förslaget är att grundskolenämnden hyr lokalerna från och med
den 1 augusti 2022 till och med den 31 juli 2024.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer lokalernas utformning som
lämpliga och anpassade för Sofiaskolan och kommer tillgodose
verksamhetens behov och skapar de förutsättningar som krävs för att bedriva
pedagogik enligt läroplan.
Utevistelsen kommer att hanteras så att varje elev får möjlighet till trygghet
och olika aktiviteter som stimulerar rörelse, vilket har en god effekt på dessa
elever. Verksamheten kommer bland annat att använda omkringliggande
naturområden samt del av tillhörande gård, och då med överenskommelse
med äldreboendet.
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att det befintliga tillagningsköket
för äldreboendet har tillräckligt med kapacitet för att även ombesörja
Sofiaskolan med den kost som verksamheten har behov av.
Parallellt arbetar barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med teknik
och fastighetsförvaltningen med att planera för en permanent lokallösning
för Sofiaskolans ökande elevbehov.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Caroline Högström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut, med bifall från Vicki Skure Eriksson (C) och Caroline Högström
(M), och att grundskolenämndens beslutar enligt det.

Justerandes signatur
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Kopia till
Rektor Sofiaskolan
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DnrGSN 2022/01958-3.6.1

Nämndinitiativ från (M) gällande Långsiktig plan för
Vetterstorpsskolan
Beslut
Nämndinitiativet överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för
beredning.
Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson (M) och Håkan Lindberg (M)
lämnar in ett nämndinitiativ gällande Långsiktig plan för Vetterstorpsskolan.
I nämndinitiativet föreslås att barn- och utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att samverka med tekniska nämnden och fastighetsnämnden
gällande långsiktiga lokaler för Vetterstorpsskolan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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