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§ 174

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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DnrGSN 1811041-

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

Justcrandes sienatur

Utdraasbestvrkanclc
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§175

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2022-08-23

DnrGSN 1861110-

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga
ärenden
Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner föredragningslistan.
2. Paragraferna 174 till och med 189 är offentliga.
Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska
vara öppna för allmänheten.

Utdraesbestvrkande
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§176

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-23

DnrGSN 2022/00005-1.3.3

Direktören informerar 2022
Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör, informerar bland annat grundskolenämnden om att
rekryteringen av ny HR-chef är klar, om den kommande rekryteringen av en
ny verksamhetschef för utbildning och arbetsmarknad och vem som är
tillförordnad verksamhetschef under tiden.

Justerandes signatur

Utdraesbestyrkandc
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§177

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-23

DnrGSN 2022/00007-1.2.3

Redovisning av delegationsbeslut 2022
Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieserierna GSN och GRN-SBO under
perioden 3 juni 2022 till och med 14 augusti 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

Utdraasbestvrkande
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§178

DnrGSN 2022/00008-1.2.3

Redovisning av postlista 2022
Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie GSN för perioden 3 juni 2022 till och med
14 augusti redovisas för nämnden.
Bam- 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 sienalur

Uldraasbestyrkande
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§179

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-23

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 3 juni 2022 till och med 14 augusti samt
beredningsutskottets protokoll från den 9 augusti 2022 redovisas för
grundsko lenämnden.
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.

Justorandes sienatur

Utdraasbestvrkande
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§180

DnrGSN 2022/01798-2.4.9

Lönesatsning 2022
Beslut
1. Lönesatsningen fördelas per elev utifrån elevantalet per 15 feb 2022.
2. För förskoleklass till årskurs 9 erhålls 60 kr per elev.
3. Utbetalning av satsningen sker i samband med resursfördelningen i
oktober till samtliga kommunala och fristående utförare.
Ärendebeskrivning
Under våren 2022 har barn- och utbildningsförvaltningens HR-avdelning
gjort en översyn efter lönerevision och uppmärksammat skolsköterskor och
kuratorer. Enligt översynen fanns följande antal tillsvidareanställda
skolsköterskor och kuratorer i verksamheten
* Grundskolan: 76 personer
* Gymnasiet/Vuc: 23 personer
Utifrån detta har lönepotten fördelats med 1 075 tkr till grundskolenämnden
och 325 tkr till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Den kommunala utförarens fördelning av lönesatsningen har legat till grund
för beräkningen av ersättningen till de fristående utförarna utifrån bidrag på
lika villkor.
Fördelning mellan fristående och kommunala utförare:
Beräkningen av lönesatsningen 2022 är gjord utifrån elevantalet per den 15
februari 2022. För förskoleklass till årskurs 9 erhålls 60 kr per elev.
Till respektive fristående utförare betalas satsningen ut per elev, medan den
kommunala utföraren får sin pott i sin helhet, för att sedan kunna fördela ut
den till rätt enhet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Lönesatsningen fördelas per elev utifrån elevantalet per 15 feb 2022.
2. För förskoleklass till årskurs 9 erhålls 60 kr per elev.
3. Utbetalning av satsningen sker i samband med resursfördelningen i
oktober till samtliga kommunala och fristående utförare.
Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justcrandes signatur

Utdraasbestvrkande
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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

Utdraesbestvrkande
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§181

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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DnrGSN 2022/01386-1.5.2

Ersättning för utfört arbete i samband med covid-vaccination av
elever i grundskolan och gymnasieskolan
Beslut
1. Ersättning utgår med 40 kronor per elev i årskurs 6-9 på grundskola eller
grundsärskola.
2. Utbetalning sker i samband med ordinarie resursfördelning den 15
oktober.
Ärendebeskrivning
Skolcheferna i Västmanlands län gick ihop och begärde ersättning från
Region Västmanland för merkostnader som uppstått i samband med att
elever vaccinerats under eller i anslutning till skoltid.
Förvaltningsledningen för projekt Vaccinationer i Region Västmanland
beviljade Västerås Stad 592.740 kronor i ersättning för vaccinering av elever
från årskurs 6 upp till och med gymnasienivå.
Ersättningen från Region Västmanland är av engångskaraktär och uppgår till
40 kr per elev som erhållit två doser.
Med samma beräkningsgrund som användes vid fördelning av
”skolmiljarden” får Grundskolenämnden 286.040 kr i ersättning att fördela
på den kommunala utföraren och de fristående skolorna för grundskoleelever
och elever som går i grundsärskola.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Ersättning utgår med 40 kronor per elev i årskurs 6-9 på grundskola eller
grundsärskola.
2. Utbetalning sker i samband med ordinarie resursfördelning den 15
oktober.
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

Utdraasbestyrkande
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§182

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-23

DnrGSN 2022/02287-1.5.2

Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och
ungas hälsa
Beslut
Grundskolenämnden godkänner, för sin del, Länsgemensam
överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa, under
förutsättning att övriga parter fattarlikalydande beslut.
Ärendebeskrivning
Under våren 2022 yttrade sig grundskolenämnden över förslag till
Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa
till kommunstyrelsen. Överenskommelsen har nu översänts för godkännande
till bland annat grundskolenämnden. Överenskommelsen föreslås tecknas
mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland.
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan huvudmännen
i frågor som rör barn och unga. Den stärkta samverkan syftar till att öka
förutsättningarna för att barns rätt till bästa möjliga fysiska, psykiska och
orala hälsa tillgodoses samt att barn och deras familjer upplever att de får
adekvat och sammanhållet stöd utifrån sina behov. Överenskommelsen
identifierar särskilt områden där det är nödvändigt med ett gemensamt
ansvar för att den enskilde ska få ett jämlikt stöd och en säker vård och
omsorg.
Överenskommelsen syftar också till att klargöra roller och ansvar samt till att
berörda aktörer ska få bättre förståelse för varandras uppdrag. Vidare
tydliggör överenskommelsen styrning, organisation och struktur för
samverkan kring barn och unga i länet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner, för sin del, Länsgemensam
överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa, under
förutsättning att övriga parter fattarlikalydande beslut.
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 sianatur

Utdraesbestvrkande

14(40)

VÄSTERÅS STAD
Grundskolenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-23

Kopia till
Region Västmanland
Kommunstyrelsen
Förskolenämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Nämnden för personer med funktionshinder
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Individ- och familjenämnden

Justerandes sienatur

Utdraesbestvrkande
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§183

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2022-08-23

DnrGSN 2022/01764-6.3.2

Nämndinitiativ från (M) gällande att förbättra ansökan och
förenkla den digitala processen - beslut om hantering
Beslut
Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.
Reservation
Caroline Högström (M), Carl Henrik Knutsson (M) och Håkan Lindberg (M)
reserverar sig mot beslutet enligt följande:
”Vi reserverade oss till förmån för bifall på nämndiniaitivetet. Det finns ett
stort behov av användarvänlighet och att vi bevakar detta inte bara med ord
utan med konkret uppföljning.
I det system som staden använt de senaste åren så har vi gjort det onödigt
svårt vid byte av skola. Vid diskussion om formatet blir svaret ”leverantören
har det såhär”. Användarvänligheten hade blivit betydligt bättre med
ytterligare ett val (där det fanns två borde man enkelt kunna lägga till tre)
och staden borde inte acceptera dåliga funktioner i system vi betalar
mångmiljonbelopp för.
Från moderaternas sida är vi dock glada att förvaltningen lyfter att de i
kommande upphandlingar försöker ha ett mer användarvänligt perspektiv”
Ären d eb eskrivnin g
Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson (M) och Håkan Lindberg (M)
lämnade vid sammanträde den 24 maj 2022, § 153, in ett nämndinitiativ
gällande att förbättra ansökan och förenkla den digitala processen. I
nämndinitiativet föreslås att:
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att
samtliga system gör det lätt att göra rätt, bland annat gällande barns val av
skola.
2. Bam- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i befintliga och
kommande upphandlingar ha ett användarvänligt perspektiv för den vanliga
västeråsaren där det är relevant.
Bam- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.
Yrkanden
Caroline Högström (M) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sienatur

Utdraesbcstvrkandc
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Detta enligt
förvaltningens förslag till beslut med bifall från ordföranden själv, samt
enligt Caroline Högströms (M) yrkande. Ordföranden föreslår en
propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordföranden finner att
grundskolenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Kopia till
Caroline Högström (M)
Carl-Henrik Knutsson (M)
Håkan Lindberg (M)
Chef för enheten för digitalisering och utveckling

Justerandes signatur

UtdraEsbestyrkande

17(40)

VÄSTERÅS STAD
Grundskolenämnden

§ 184

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-23

Dnr GSN 2022/01765-5.2.1

Nämndinitiativ från (M) gällande att koppla ihop grundskola,
gymnasieskolan och äldreomsorg genom arbetslinjen - beslut
om hantering
Beslut
1. Grundskolenämnden antar nämndinitiativet för utredning och ger barnoch utbildningsförvaltningen uppdraget att tillsammans med äldrenämnden
och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utreda möjligheterna att,
utöver vad som redan görs idag, bredda samverkan kring ungdomsjobb.
2. Förvaltningen utreder vidare vad som krävs organisatorisk, finansiellt
samt arbetsrättsligt för ett genomförande med en möjlig uppstart genom ett
pilotprojekt i en mindre skala.
Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson (M) och Håkan Lindberg (M)
lämnade vid sammanträdet den 24 maj 2022, § 154, in ett nämndinitiativ
gällande att koppla ihop grundskola, gymnasieskolan och äldreomsorg
genom arbetslinjen. I nämndinitiativet föreslås att äldrenämnden tillsammans
med grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i
uppdrag att:
1. Skapa en organisation för att med trygg handledning anställa skol- och
gymnasieungdomar för lämpliga uppgifter inom äldreomsorgen på
sommarlov, övriga lov och helger.
2. Tillsammans marknadsföra ungdomsjobben på våra skolor och gymnasier.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Grundskolenämnden antar nämndinitiativet för utredning och ger barnoch utbildningsförvaltningen uppdraget att tillsammans med äldrenämnden
och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utreda möjligheterna att,
utöver vad som redan görs idag, bredda samverkan kring ungdomsjobb.
2. Förvaltningen utreder vidare vad som krävs organisatorisk, finansiellt
samt arbetsrättsligt för ett genomförande med en möjlig uppstart genom ett
pilotprojekt i en mindre skala.
Yrkanden
Caroline Högström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sitmatur

Utdvaasbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från Caroline Högström (M) och ordföranden själv, och
att grundskolenämnden beslutar enligt det.
Kopia till
Caroline Högström (M)
Carl-Henrik Knutsson (M)
Håkan Lindberg (M)

Justerandes sienatur

(k,

Utdragsbestyrkande
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§ 185

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-23

Dnr GSN 2022/01905-6.1.7

Uppföljning gällande utfallet av hälsoblanketten
Beslut
Grundskolenämnden godkänner återrapporten.
Arendebeskrivning
Den 25 januari 2022, § 12, beslutade grundskolenämnden att bifalla ett
nämndinitiativ från Gisela Carstinge (SD) och Caroline Frisk (SD) gällande
uppföljning kring utfall av hälsoblankett.
I och med bifallet gavs barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
återrapportera följande om hälsoblankettens utfall avseende en fråga
gällande om barnet är klippt/sytt i underlivet:
1. Till vilka årskurser lämnades en blankett med frågan ut?
2. Hur många svarade genom att kryssa JA på frågan om barnet var
klippt/sytt?
3. Hur har dessa utsatta barn fått hjälp och stöd?
4. Har ni följt lagstiftningen och gjort anmälningar till polisen samt
socialtjänsten?
”Blanketten ”Hälsouppgift förskoleklass” lämnades ut till samtliga
vårdnadshavare med barn i förskoleklass i Västerås stads kommunala skolor
och ingen vårdnadshavare svarade JA på frågan om barnet var klippt/sytt i
underlivet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner återrapporten.
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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DnrGSN 2021/04166-6.3.2

Information om uppdrag att se över hur och när syskonförtur
kan införas
Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.
Arendebeskrivning
Moderaterna lämnade vid grundskolenämndens sammanträde den 12 oktober
2021, § 277, in ett nämndinitiativ gällande att införa syskonförtur som en av
flera urvalsgrunder till den kommunala skolan.
Grundskolenämnden beslutade den 9 november 2021, § 304, att bifalla
nämndinitiativet. Grundskolenämnden gav i samma beslut barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över hur och när syskonförtur kan
införas.
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DnrGSN 2022/00916-1.4.2

Återrapport av uppdrag gällande förstelärartjänster
Beslut
Grundskolenämnden godkänner återrapporten.
Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden gav den 22 mars 2022, § 98, barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med en redogörelse for
antal vakanta förstelärartjänster samt analysera vad som kan göras for att
Västerås stad ska minska antalet vakanta förstelärartjänster.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner återrapporten.
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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DnrGSN 2022/01025-1.3.4

Tillfälliga förberedelseklasser för elever från Ukraina
Beslut
1. Grundskoienämnden upphäver sitt beslut den 4 april 2022, § 104,
gällande inrättande av tillfälliga förberedelseklasser för elever från
Ukraina.
2. Grundskoienämnden beslutar att de tillfälliga förberedelseklasser som
inrättats på kommunala grundskolor för elever från Ukraina i årskurser 79 upphör och att elever som nu är placerade där skrivs in i ordinarie
klass.
3. Grundskoienämnden beslutar att vårdnadshavare till elever från Ukraina
som idag är placerade på en kommunal grundskola i tillfällig
förberedelseklass, årskurs 7-9, ges möjlighet att önska annan kommunal
grundskola i enlighet med ordinarie regelverk.
4. Grundskoienämnden beslutar att de tillfälliga förberedelseklasser som
inrättats på kommunala grundskolor för elever från Ukraina i årskurser
F-6 upphör från och med 7 november 2022 och att elever som nu är
placerade där skrivs in i ordinarie klass från och med 7 november 2022.
5. Grundskoienämnden beslutar att vårdnadshavare till elever från Ukraina
som idag är placerade på en kommunal grundskola i tillfällig
förberedelseklass, årskurs F-6, från och med 10 oktober 2022 ges
möjlighet att önska annan kommunal grundskola i enlighet med ordinarie
regelverk.
6. Grundskoienämnden beslutar att elever från Ukraina som idag inte är
placerade i tillfällig förberedelseklass, och som har uppehållstillstånd
med tillfälligt skydd, ska, om placering på en kommunal grundskola
önskas, placeras i enlighet med ordinarie regelverk.
Ärendebeskrivning
EU har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att
personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
(uppehållstillstånd med tillfälligt skydd). Massflyktsdirektivet ger de barn
och ungdomar, under arton år, som har beviljats tillfälligt skydd rätt till
utbildning på samma sätt som barn och unga bosatta i Sverige. Barn och
ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som
är asylsökande ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till
deras personliga förhållanden.
Migrationsverkets första antaganden över hur många personer som Västerås
skulle komma att ta emot var 1 200-3 000 flyktingar till Västerås varav 300750 till grundskolan. Om det antalet skulle bli verklighet skulle grundskolan
ställas inför mycket stora utmaningar vad gäller att skapa skolplatser,
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bemanning och tillskapa resurser för att hålla den kvalitet i undervisningen
som skollagen kräver. Samtidigt gavs direktiv från Migrationsverket att
personerna från Ukraina med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd inte
skulle integreras i svenska samhället fullt ut, för att inte riskera att utarma
Ukraina på befolkning och kompetens.
Grundskoleverksamheten bedömde att det inte var möjligt att tillhandahålla
medarbetare med ukrainsk språkkompetens på samtliga skolor i den
omfattning det skulle behövas för att täcka ett behov som skulle kunna
uppstå om alla grundskolor var valbara.
Grundskoleverksamheten tog fram ett förslag på en möjlig tillfällig
organisering av skolgång för de elever som kommer från Ukraina och har
fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Förslaget var att tillfälliga
förberedelseklasser i grundskola, till en början, organiseras på två av de
kommunala grundskolorna. En F-6 skola och en 7-9 skola.
Grundskolenämnden fattade beslut den 4 april 2022, § 104, i linje med
organisationsförslaget ovan:
1. Grundskolenämnden beslutar att inrätta tillfälliga förberedelseklasser på
Rösegårdsskolan och Skiljeboskolan för elever som kommer från Ukraina
och som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.
2. Elever som kommer från Ukraina till Västerås kommun, och som har
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, placeras på en grundskola där en
sådan tillfällig förberedelseklass som anges i beslutspunkt 1 ovan firms
inrättad om en placering på en kommunal grundskola önskas.
3. Beslut om att inrätta tillfälliga förberedelseklasser för elever från Ukraina
på ytterligare kommunala grundskolor än de som framgår i beslutspunkt 1
ovan delegeras till grundskolenämndens beredningsutskott.
Eleverna har haft möjlighet att önska en fristående skola, men om en
kommunal grundskola önskades så fick man en plats på någon av de
anvisade de skolor där de tillfälliga förberedelseklasserna finns. Det innebär
också att den planerade skolan för dessa elever kommer att bli någon av de
kommunala skolor där dessa tillfälliga förberedelseklasser finns.
Att placera elever enligt beskrivningen ovan innebär ett avsteg från
skollagens reglering avseende placering vid en skolenhet. Bland annat då en
skola nära hemmet kan komma att åsidosättas.
Nuläge
Tillströmningen av flyktingar från Ukraina till Västerås tillika elever från
Ukraina till grundskolan blev långt från den stora mängd som först antagits.
Det har skapat andra möjligheter till organisering av dessa elever. I dagsläget
har cirka 40 elever plats i tre kommunala grundskolor, Skiljeboskolan,
Rösegårdsskolan och Vallbyskolan. På två av skolorna saknas tjänster i
framförallt svenska som andrasprålc i sådan utsträckning så att det inte räcker
till för att bemanna ytterligare en klass som förberedelseklassen innebär.
Med en ny organisering bedöms det språkstöd som finns till
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studiehandledning och lärare i svenska som andraspråk räcka till bättre om
eleven är klassplacerad och integrerad med andra elever på skolan. Den
organiseringen överensstämmer också med skollagen avseende skolval samt
med Västerås stads rutin för mottagande av nyanlända.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Grundskolenämnden upphäver sitt beslut den 4 april 2022, § 104,
gällande inrättande av tillfälliga förberedelseklasser för elever från
Ukraina.
2. Grundskolenämnden beslutar att de tillfälliga förberedelseklasser som
inrättats på kommunala grundskolor för elever från Ukraina i årskurser 79 upphör och att elever som nu är placerade där skrivs in i ordinarie
klass.
3. Grundskolenämnden beslutar att vårdnadshavare till elever från Ukraina
som idag är placerade på en kommunal grundskola i tillfällig
förberedelseklass, årskurs 7-9, ges möjlighet att önska annan kommunal
grundskola i enlighet med ordinarie regelverk.
4. Grundskolenämnden beslutar att de tillfälliga förberedelseklasser som
inrättats på kommunala grundskolor för elever från Ukraina i årskurser
F-6 upphör från och med 7 november 2022 och att elever som nu är
placerade där skrivs in i ordinarie klass från och med 7 november 2022.
5. Grundskolenämnden beslutar att vårdnadshavare till elever från Ukraina
som idag är placerade på en kommunal grundskola i tillfällig
förberedelseklass, årskurs F-6, från och med 10 oktober 2022 ges
möjlighet att önska annan kommunal grundskola i enlighet med ordinarie
regelverk.
6. Grundskolenämnden beslutar att elever från Ukraina som idag inte är
placerade i tillfällig förberedelseklass, och som har uppehållstillstånd
med tillfälligt skydd, ska, om placering på en kommunal grundskola
önskas, placeras i enlighet med ordinarie regelverk.
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
Verksamhetschefer grundskolan
Enhetschef resursplanering och myndighet
Enhetschef skolplacering
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DnrGSN 1860977-

Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.
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DnrGSN 2022/01022-3.6.1

Återrapport av uppdrag om att arbeta vidare med att utveckla
Hökåsenskolan på befintlig plats
Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner återrapporten.
2. Grundskolenämnden beslutar att inriktningen för att utveckla
Hökåsenskolan vidare ska vara enligt alternativ nummer 1 i rapporten.
Ärendebeskrivning
I mars 2022, § 81, gav grundskolenämnden barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att utveckla
Hökåsenskolan på befintlig plats.
Barn- och utbildningsförvaltningen har, tillsammans med teknik- och
fastighetsförvaltningen, utrett uppdraget och sammanställt möjliga alternativ
i dokumentet ”Sammanställning av alternativ för att utveckla Hökåsenskolan
på befintlig plats”, daterad 2022-08-11.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Grundskolenämnden godkänner återrapporten.
2. Grundskolenämnden beslutar att inriktningen för att utveckla
Hökåsenskolan vidare ska vara enligt alternativ nummer 1 i rapporten.
Yrkanden
Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Charlotta Magnergård (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Agneta Luttropp (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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 Alexandra Olsson (S), Agneta Luttropp (MP),
Vicki Skure Eriksson (C), Charlotta Magnergård (L), Caroline Högström
(M) ordföranden själv, och att grundskolenämnden beslutar enligt det.
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DnrGSN 2022/00971-3.6.1

Återrapport av uppdrag om att arbeta vidare med att utöka
skollokalerna vid befintliga Tillbergaskolan för att ersätta
paviljongbyggnader
Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner återrapporten.
2. Grundskolenämnden beslutar att inriktningen för att utöka skollokalerna
vid Tillbergaskolan och ersätta paviljongerna ska vara enligt alternativ
nummer 2 i rapporten.
Särskilt yttrande
Vicki Skure Eriksson (C) lämnar in ett särskilt yttrande enligt följande:
”1 rapporten framgår att elevantalet kommer bli upp till 710 elever och för att
klara idrottsundervisningen behöver sporthallen byggas ut med ytterligare en
mindre rörelsehall.
Även idrottsföreningarna har behov av ytterligare möjligheter för träning i
hall på kvällar och helger. Därför anser vi i Centerpartiet att en projektering
och samordning av en mindre utbyggnad av den befintliga hallen behöver
startas omgående.”
Ärendebeskrivning
I mars 2022, § 81, gav grundskolenämnden barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att utöka
skollokalerna vid befintliga Tillbergaskolan för att ersätta
pavilj ongbyggnader.
Barn- och utbildningsförvaltningen har, tillsammans med teknik- och
fastighetsförvaltningen, utrett uppdraget och sammanställt möjliga alternativ
i dokumentet ”Sammanställning av alternativ för att utöka skollokalerna vid
befintliga Tillbergaskolan för att ersätta paviljongbyggnader”, daterad 202208-11.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Grundskolenämnden godkänner återrapporten.
2. Grundskolenämnden beslutar att inriktningen för att utöka skollokalerna
vid Tillbergaskolan och ersätta paviljongerna ska vara enligt alternativ
nummer 2 i rapporten.
Yrkanden
Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Charlotta Magnergård (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Agneta Luttropp (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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 Alexandra Olsson (S), Agneta Luttropp (MP),
Vicki Skure Eriksson (C), Charlotta Magnergård (L), Caroline Högström
(M) ordföranden själv, och att grundskolenämnden beslutar enligt det.
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DnrGSN 2021/04749-3.6.1

Lokalbehovsplan grundskoleverksamheten 2022 - överläggning
Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.
Särskilt yttrande
Caroline Högström (M) lämnar in ett särskilt yttrande enligt följande:
”Moderaternas medskiclc i samband med överläggningen om
lolcalbehovsplanen. Den är allt bättre men kan även fortsättningsvis bli
tydligare och skarpare för att förbättra vår lokalplanering. Särskilt samverkan
med andra nämnder är viktigt i frågor som rör lokalförsörjningen.
I inledningen lyfter lokalbehovsplanen en del frågor/statements som är bra
men vår uppfattning är att vi inte har svaren i samma dokument. Därför vore
det bra om vi kunde hänvisa till rätt dokument där man hittar svaren på det
frågorna. Ex. När vi skriver att vi har skolor som är gamla och inte
ändamålsenliga. Vilka är det och vart hittar vi den sammanställningen? Det
vore därmed bra om det kan bilagas vilket också kan hjälpa till att få en
effektivare lokalplaneringsprocess för alla parter.
Samma sak gäller när lokalbehovsplanen tar upp de fördjupade
utredningarna. Kanske skulle det gynnas av att de nämns i en bilaga med
sammanställning vilka som är genomförda med hänvisat diarienummer.
Förbättrar flödet och gör det tydligare, särskilt när åren börjar gå från när de
fördjupade utredningar presenterades.
Har grundskolenämnden förslag på justeringarna gällande
investeringsplanen/nivån kopplat till skrivningen i sista stycket? (S.4)
Skrivelsen på sid. 5, där vi teoretiskt sätt har tillräcklig kapacitet oroar mig.
Är det exkl. pågående byggnationer som sker eller inkl.?
Men med ny befolkningsprognos så är det en rejäl överkapacitet i
investeringsplan 2021? Detta behöver korrigeras eller förklaras.
Nybygge har inte plats för Barkarösutbyggnad i form av 7-9 elever men detta
nämns inte i planen, behöver förklaras.
Waldorf som kommunal utförare på s9.
Hamre, ingen plan för att få bort paviljongerna för 200 elever? Samt är det i
samma läge klokt att minska Elcberga särskilt när vi står i att Hamreskolan
inte har en plan för förändring?
Befolkningsprognosen? Matcher ej investeringarna på Emaus så detta
behöver förklaras i planen.”
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Ärendebeskrivning
Lokalbehovspianen redogör översiktligt för grundskoleverksamhetens
lokalbehov.
Lokalbehovspianen innehåller befolkningsutveckling,
kapacitetsbedömningar av befintliga lokaler, antal inskrivna i verksamheter
samt lokalbehov per område ett antal år framåt. Genom detta strategiska
dokument underlättas planering för ny-, till- och ombyggnadsåtgärder.
Dokumentet kan ligga till grund för fördjupade analyser områdesvis.
Lokalbehovspianen revideras årligen.
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DnrGSN 2022/01958-3.6.1

Nämndinitiativ från (M) gällande Långsiktig plan för
Vetterstorpsskolan - beslut om hantering
Beslut
Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Reservation
Caroline Högström (M), Carl-Henrilc Knutsson (M) och Håkan Lindberg (M)
reserverar sig mot beslutet enligt följande:
”Det fanns tidigare ett arbete genomfört kopplat till Hammarbyområdet,
dock utan att det resulterade i konkreta förslag eller planer på området.
Samtidigt har vi ytterligare en skola i området med otjänliga lokaler och utan
plan på åtgärder.
Majoriteten hävdar att det finns en plan, men vi kan konstatera att det
närmsta en plan de har är, att man inte har en plan. Det finns inga planer för
att åtgärda, bygga bort eller rusta upp skolan som idag inte har lokaler i ett
gott skick. Varken i lokalbehovsplanen eller under punkten ”Information om
lokaler och investeringar” ser vi något kring Vetterstorpsskolan och dess
framtid.
Vi hade hoppats att initiativet skulle bifallas, eftersom förvaltningen har ett
tydligt uppdrag som framgår av beslut och styrdokument. Men planerna
verkar ha hamnat i den politiska byrålådan. Vi far hoppas på nytag efter
valet, där en ny majoritet får ta ansvar för skollokaler och dess planering.”
Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M), Carl-Henrilc Knutsson (M) och Håkan Lindberg (M)
har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ från (M) gällande
Långsiktig plan för Vetterstorpsskolan föreslagit att barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att samverka med teknik- och
fastighetsförvaltningen/-nämnden gällande långsiktiga lokaler för
Vetterstorpsskolan
Nämndinitiativet har den 22 juni 2022, § 173, anmälts till
grundskolenämnden för beredning.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämndinitiativet inte
föranleder någon ytterligare åtgärd. Detta mot bakgrund av att barn- och
utbildningsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen redovisade
en stadsdelsinventering över Hammarbyområdet (inklusive Vetterstorp) för
grundskolenämnden under år 2021 (diarienummer 2018/03581). Vid
grundskolenämndens sammanträde den 24 augusti 2021, § 214, beslutade
nämnden att godkänna rapporten och avsluta uppdraget, samt att vidare
hantering av frågan ingår i ordinarie lokalplaneringsprocess.
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I ordinarie lokalplaneringsprocess ingår att fortsätta arbetet med
Hammarbyområdets, inklusive Vetterstorpsskolans, framtid. Det är en
process som sker i samverkan med teknik- och fastighetsförvaltningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Yrkanden
Caroline Högström (M) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Detta enligt
förvaltningens förslag till beslut med bifall från ordföranden själv, samt
enligt Caroline Högströms (M) yrkande. Ordföranden föreslår en
propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordföranden finner att
grundskolenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Kopia till
Caroline Högström (M)
Carl-Henrik Knutsson (M)
Håkan Lindberg (M)

Justerandes sianatur
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Dnr GSN 2022/02164-3.6.1

Godkännande av hyresoffert avseende tillfälliga lokaler för
Expectrum v
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Dnr GSN 2022/02204-3.6.1

Investeringsbegäran avseende ny permanent skolbyggnad Fredriksdal
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Carl-Henrik Knutsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Håkan Lindberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Gisela Carstinge (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från Alexandra Olsson (S), Agneta Luttropp (MP),
Vicki Skure Eriksson (C), Charlotta Magnergård (L), Caroline Högström
(M), Carl-Henrik Knutsson (M), Håkan Lindberg (M), Gisela Carstinge (SD)
och ordföranden själv, och att grundskolenämnden beslutar enligt det.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Utdraesbestyrkande
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DnrGSN 2022/00011-3.6.1

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

Justerandes signatur
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Dnr GSN 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, enhetschef ekonomi och planeringsenheten, informerar i ärendet.

Justerandes sieualur
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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 om aktuellt
läge i verksamheten:
- lägesbild gällande elever från Ukraina
- rekrytering av rektorer
- matematik för särskilt begåvade elever
- lovskola för årskurs 9
- läget vid läsårsstart.

Justerandcs signatur
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DnrGSN 2022/00010-1.3.3

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

Justerandes signatur
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